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มัน่ ใจ‘ลุงปอม’คุมอยู
จี้เลิกพรก.ฉุกเฉิน
ย�นกมธ.สอบศาล
ไม ใหประกัน‘3นิว้ ’

พปชร.เช�อบารมีเหนือทุกคน
ธรรมนัสจับเขาคุยพรรคเล็ก

เกียกกาย • “โรม” ฉะรัฐบาลทรราชใจแคบ สลายชุมนุมที่ดินแดง ของใจใช
พ.ร.ก.ฉุกเฉินเลนงานม็อบ ทั้งที่ โควิดเปน
โรคประจําถิ่นแลว ทําไมไมใช พ.ร.บ.โรค
ติดตอฯ ดาน “บิ๊กชาง” โตแคควบคุมการ
ชุมนุม เหตุมีการใชความรุนแรง ยันจัดการ
ทุกกลุมเทาเทียม ขณะที่ “กลุม 3 นิ้ว” รอง
กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ตรวจสอบศาลอาญา
ไมใหประกันตัว 2 สาวทะลุแกส
ที่รัฐสภา วันที่ 30 มิถุนายน ในการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย
โพธิ์สุ รองประธานสภาผูแทนราษฎร คน
ที่สอง ทําหนาที่ประธานการประชุม นาย
รังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีรายช�อ พรรคกาว
ไกล ตั้งกระทูถามสดดวยวาจาเร�องการยัง
คงประกาศใชพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ถาม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แต พล.อ.
ชัยชาญ ชางมงคล รมช.กลาโหม ไดรับมอบ
หมายใหมาชี้แจงแทน
นายรังสิมันตกลาววา อยากขอขอมูล
วาตั้งแตมีการชุมนุมทางการเมือง มีครั้ง
ใดเปนสาเหตุทําใหเกิดการแพรระบาดของ
โควิด-19 และเม�อโควิดเปนโรคประจําถิ่น
แลว ทําไมไมใช พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ.2558
แตยังคงใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หาก พ.ร.บ.โรค
ติดตอฯ ไมเพียงพอ ทําไมไมแกไขใหเทาทัน
รับมือกับสถานการณเฉพาะหนาได และ
เม�อใดจะยุติใชประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เพ�อใชกฎหมายปกติเสียที หรือตองการจะ
ใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินตราบชัว่ ฟาดินสลายกับกลุม
เห็นตาง กดทับการแสดงออกของประชาชน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ทดลองสวมแวนตานิรภัย ที่ ใชสําหรับครอบแวนสายตา เพ�อ
ลดการกดทับของแวนตากับศีรษะผู ใช ระหวางเปนประธานในพิธีเปดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครั้งที่ 34
อีกทั้งทําไมกลุมอ�น โดยเฉพาะ
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ปวยโควิดรักษาฟรีเหมือนเดิม

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 2.6 พันราย ดับ
14 ราย ศบค.รับยอดปอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น
แตยังอยูในเกณฑรับได ไมปรับมาตรการสู
สายพันธุ ใหม “สธ.-สปสช.” ประสานเสียง
ปด 1 ก.ค.ลอยแพผูปวยโควิด ยันรักษาฟรี
ตามสิทธิ ปวยสีแดงเขา รพ.ได แจงแคปรับ
ระบบหลังบาน
ที่ทําเนียบรัฐบาล เม�อวันที่ 30 มิถุนา
ยน เวลา 12.30 น. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค
ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงวา พบผูติด
เชื้อรายใหม 2,695 ราย เปนการติดเชื้อใน
ประเทศ 2,695 ราย มาจากระบบเฝาระวัง
และระบบบริการ 2,690 ราย เปนผูเดินทาง
มาจากตางประเทศ 5 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น
1,779 ราย อยูระหวางรักษา 23,931 ราย
อาการหนัก 684 ราย ใสทอชวยหายใจ 292
ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 14 ราย เปนชาย 7
ราย หญิง 7 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60
ปขึ้นไป 11 ราย มี โรคเรื้อรัง 3 ราย มียอด
ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน

ตร.เตือนภัยกัญชาพันลํา
NGOแนะปกปองเยาวชน
ไทยโพสต • เลยเถิด “กัญชาเสรี” พันลํา
กันกลางถนนขาวสาร ตร.หวัน่ เกิดภัยคุกคาม
อาชญากรรมเพิ่มในอนาคต แนะโซนนิ่ง
จําหน�าย ยอมรับ จนท.สับสนปมลักลอบ
นําเขา แตลั่นล็อตใหญก็ตองจัดการ ดาน
ภท.วอนผูค า อยาโจงครึม่ หวัน่ สงผลนโยบาย
ใหญสะดุด ประกาศเรงดัน กม.เขาสภาสิ้น
เดือนนี้ คาดบังคับใช ส.ค. รัฐบาล-เอ็นจี โอ
หวงผลกระทบเยาวชน
เม�อวันที่ 30 มิ.ย. นายธนกร วังบุญ
คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา
โหม หวงใยกรณีที่มีการขายกัญชาอยางเปด

เผยในหลายๆ พื้นที่ หวั่นกระทบตอภาพ
ลักษณการทองเที่ยว และการเขาถึงกัญชา
ของวัยรุน โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน สั่ง
การใหเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของเรงลงพื้น
ที่ตรวจสอบพรอมกับใหคําแนะนําผูขายให
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง และคํานึง
ถึงความเหมาะสมตามบริบทของประเทศ
ไทยดวย ซึ่งการจําหน�ายตองขออนุญาตให
ถูกตองตามขั้นตอน การใชเพ�อสันทนาการ
มีความผิดตามกฎหมาย ตองถูกดําเนินคดี
อยางเครงครัด
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐ
มนตรี กลาวถึงความไมชัดเจน
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4,522,915 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต
ป 2563 จํานวน 4,468,336 ราย ยอดผูเสีย
ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 30,648
ราย
พญ.อภิสมัยกลาววา สถานการณ
ปจจุบนั มีการติดเชือ้ มากขึน้ แตตวั เลขที่ ศบค.
ใหความสําคัญคือผูติดเชื้อปอดอักเสบ ที่
วันนี้สูงถึง 684 ราย ซึ่งสูงจาก 2 สัปดาห
กอน และมีทิศทางสูงขึ้น แตยังถือวายังอยู
ในคาดการณตามมาตรการผอนคลาย
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ไทยโพสต • “บิก๊ ตู” นิง่ ไมตอบ “ธรรมนัส”
ขูลมรัฐบาลเวทีซักฟอก “ประวิตร” ยัน
ไมมีอะไร “สุชาติ” มั่นใจเสียงพรรครวมรัฐ
บาล เช�อบารมี “ลุงปอม” ทางการเมือง
เหนือทุกคน ขูใครทําการเมืองเอาสะใจไร
อุดมการณระวังถูกลงโทษเลือกตั้งครั้งหนา
“วิษณุ” บอกใครสงสัยวาระ 8 ป นายกฯ
ย�นศาลไดเลย ชี้ ส.ส. ถารอรัฐบาลอยูครบ
เทอมอาจยายพรรคไมทัน “ผูกอง” จับกลุม
คุย ส.ส.กลุม 16 หลังหองประชุมสภา “พีระ
วิทย” ระบุหารือแนวทางอภิปราย แยมรอ
ฟงผลเร็วๆ นี้ “พท.” โวหลักฐานแน�น เชือด
“ประยุทธ” ลมเหลวบริหารงาน ศก. เกรงใจ
นายทุนทําประชาชนเดือดรอน ชี้ รมต.บาง
คนอาจตองไปสูตอในศาล
ที่ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิม
แพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 30 มิ.ย. ภายหลัง
เปดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามั ย
แหงชาติ ครั้งที่ 34 (Thailand Safe@
Work 2022) พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ปฏิเสธ
ตอบคําถามกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา
ส.ส.พะเยา ในฐานะหัวหนาพรรคเศรษฐกิจ

ไทย (ศท.) ประกาศจะลมรัฐบาลในการอภิ
ปรายไมไววางใจ ยกเวน พล.อ.ประวิตร
วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดย
นายกฯ ไมไดตอบคําถาม และเดินไปขึ้นรถ
กลับทําเนียบรัฐบาลทันที
สวนที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร
กลาวถึงกรณีมีช�อถูกอภิปรายไมไววางใจวา
ตนไมตองเก็งขอสอบ ตอบไดทุกขอเพราะ
พูดแตเร�องจริง ไมมีอะไร เร�องที่เขาพูดมา
ถาไมจริงก็บอกวาไมจริง อันไหนเร�องจริงก็
บอกวาจริง
ถามถึงทาทีของ ร.อ.ธรรมนัส พล.อ.
ประวิตรกลาววา ตองไปถาม ร.อ.ธรรมนัส
เขาคิดอยางไร ตนจะไปทราบไดอยางไร ถาม
วาทาทีของ ร.อ.ธรรมนัสจะทําใหนายกฯ
หวาดระแวงหรือไม พล.อ.ประวิตรกลาววา
ไมมีหรอก เม�อซักวาทําไม ร.อ.ธรรมนัส
รัก พล.อ.ประวิตร แตไมรัก พล.อ.ประยุทธ
พล.อ.ประวิตรกลาววา จะไปทราบไดอยางไร
ตองไปถามเขา ซักอีกวาพรรครวมรัฐบาล
ยังมั่นใจในบารมี
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เรงเจรจา‘โรงกลัน่ ’
ราคาน้ํามันดิบพุง
เชียงใหม • “สุพัฒนพงษ” เรงเจรจา
โรงกลั่น ดึงกําไรหนุนราคาพลังงาน ลั่นชัด
เจนสัปดาหนี้ แลวแตความสมัครใจ แตยงั
ไมสรุปหลายแนวทาง ปตท.ประเมินราคา
เฉลีย่ น้าํ มันดิบดูไบปนแ้ี ตะ 103-104 เหรียญ
สหรัฐ/บารเรล สูงสุดเปนประวัตกิ ารณ ดีเดย
1 ก.ค. แอลพีจีขยับไปที่ 393 บาท
เม�อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นาย
สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมน
ตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
เปดเผยวา เบื้องตนการขอความรวมมือ
โรงกลั่นนํากําไรสวนเกินเขามาชวยอุดหนุน
ราคาพลังงาน น�าจะมีความชัดเจนภายใน
สัปดาหนี้ โดยยังไมมีการเสนอตัวเงินชวย
เหลือเขามา ตองรอผลการเจรจาของคณะ
ทํางานกับโรงกลั่นวาจะเปนรูปแบบใด และ
ยังไมทราบวาจําเปนตองออกกฎระเบียบรอง
รับหรือไม อาจไมจําเปนตองเปนการนําเงิน

สงเขากองทุน แตเปนความสมัครใจของโรง
กลั่น ภายในกรอบเวลาชวยเหลือ 3 เดือน
“ความชวยเหลือจากโรงกลั่นจะเปน
แนวทางบริ จ าคเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
กลุมเปราะบางหรือไม ยังไมทราบ ขณะนี้มี
หลายแนวทาง อยาเพิ่งไปบังคับผูประกอบ
การ ใหผูประกอบการโรงกลั่นไดมีเวลาคิด
เอง หากผูประกอบการโรงกลั่นตางชาติใน
ไทยสมัครใจใหความชวยเหลือ ราคาพลัง
งานในชวงวิกฤตประเทศไทยน�าจะเปนตัว
อยางที่ดี”
รมว.พลังงานกลาววา กรณีที่หลาย
ฝายมีขอกังวลตอสถานะการเงินของกอง
ทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะติดลบถึง 2 แสนลาน
บาทภายในสิ้นป 2565 นั้น เปนเร�องการ
บริหารสภาพคลองของกองทุนและรัฐบาล
โดยรัฐยังยืนยันอุดหนุนราคาดีเซล
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1 เดือน ‘ชัชชาติ’ คน กทม.วาไง

สอบผาน-ไมผาน?

0

2 ในประเทศ

ต้องช่วยลดค่าครองชีพ

ปั

ญหาเรื่องค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน ที่
ประชาชนกำ�ลังเดือดร้อนจากปัญหาของแพง ค่า
ครองชี พ สู ง น้ำ � มั น แพง กำ � ลั ง เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ที่
รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา ต้ อ งเร่ ง เข้ า มาช่ ว ย
แก้ ไข ด้วยการหามาตรการต่างๆ มาบรรเทาความเดือด
ร้อนประชาชน อย่างมีข่าวว่า อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.
คลัง ให้สัมภาษณ์ ไว้เมื่อกลางสัปดาห์ว่า กระทรวงการคลัง
และสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อยู่ ร ะหว่ า งการหารื อ การใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำ � ปี
2565 ในส่วนของงบกลาง เพื่อนำ�มาใช้ ในมาตรการเยียวยา
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วน
จะเป็ น มาตรการใดนั้ น ต้ อ งรอการหารื อ ให้ ไ ด้ ข้ อ ยุ ติ ก่ อ น
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลมีมาตรการ
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างแน่นอน
โดยมาตรการที่ จ ะนำ � มาใช้ แ บ่ ง เบาช่ ว ยเหลื อ ค่ า ครองชี พ
ประชาชนนั้น จะมีทั้งมาตรการเก่าและมาตรการใหม่ ซึ่ง
มาตรการเก่าก็ได้ขยายระยะเวลามาตรการออกไปแล้ว เช่น
การตรึ ง ราคาก๊ า ซเอ็ น จี วี สำ � หรั บ รถยนต์ และก๊ า ซหุ ง ต้ ม
เป็นต้น ส่วนการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำ�มัน
ดีเซลนั้นยังมีเวลาพิจารณา เนื่องจากจะสิ้นสุดอายุมาตรการ
วันที่ 20 ก.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม การเข้าไปช่วยเหลือผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากราคาน้ำ�มัน จะเน้นเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เพราะ
งบประมาณมีจำ�กัด ขณะที่งบกลางก็มีเหลือไม่มาก
ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ติดตามนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
เกี่ยวกับราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยสั่งการให้ปลัดกระทรวง
พาณิชย์กำ�ชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าทั้ง
ราคาหน้าโรงงาน ราคาขายส่ง ขายปลีก และให้พาณิชย์
จังหวัดทุกจังหวัดติดตามราคาและภาวะสินค้าอุปโภคบริโภค
ทุกชนิดอย่างใกล้ชิดทุกวัน รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจและขอความร่วมมือให้ร้านค้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มี
การฉวยโอกาสขึ้นราคาเข้าข่ายค้ากำ�ไรเกินควร รวมถึงไม่ให้
มีการกักตุนสินค้าหากไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการดูแลราคาสินค้าและบริการระดับ
จังหวัด กับสำ�นักงานพาณิชย์จังหวัด เข้าตรวจสอบและดำ�เนิน
การตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้รายงานผลการปฏิบัติ
การให้ทราบทุกวันต่อไป
ส่วน นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ระบุว่า จากข้อสั่งการของ รมว.พาณิชย์นั้น เพื่อ
ให้การดำ�เนินการในการติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง
ใกล้ชิด การกำ�กับดูแลการปิดป้ายแสดงสินค้าให้ชัดเจน และ
ห้ามจำ�หน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพ จึงสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดดำ�เนินการ ดังนี้ 1.จัด
ชุดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคา ภาวะการจำ�หน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเป็นประจำ�ทุกวัน พร้อมสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ตรวจสอบการ
จำ�หน่ายและป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแพงเกิน
สมควร โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่ และปรากฏ
ตามสื่อ หรือมีเรื่องร้องเรียน ให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่
ต้องให้ความสำ�คัญ 2.รายงานผลการดำ�เนินการติดตาม ตรวจ
สอบ หรือผลการดำ�เนินคดี (ถ้ามี) กรณีมีข้อร้องเรียน
ก็เป็นเรื่องดีที่ภาครัฐจะพยายามตรึงราคาสินค้าและ
หามาตรการต่ า งๆ มาช่ ว ยเหลื อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
ประชาชน ที่ควรต้องเร่งทำ�และต้องทำ�ต่อเนื่อง เพื่อไม่ ให้
ประชาชนเดือดร้อนมากจนแบกรับภาระไม่ ไหว.

1 เดือน ‘ชัชชาติ’ คน กทม.ว่าไง
สอบผ่าน-ไม่ผ่าน?
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ลังได้รบั ชัยชนะในการเลือกตัง้ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าฯ กทม.) เมื่อ 22 พ.ค.2565 แบบแลนด์สไลด์ของจริง
1.3 ล้านคะแนน จนเกิดเป็นกระแสฟีเวอร์จนถึงปัจจุบัน
สำ�หรับ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์-ผู้ว่าฯ กทม.” และต่อมา คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อ 31 พ.ค. จาก
นั้น 1 มิ.ย. ชัชชาติเดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสา
ชิงช้า เพื่อเข้ารับตำ�แหน่งและเริ่มต้นทำ�งานวันแรกในฐานะผู้ว่าฯ
เมืองหลวง
เท่ากับว่า ขณะนี้ ชัชชาติ เป็นผู้ว่าฯ กทม.มาแล้ว 1 เดือนเต็ม
ท่ามกลางการจับตาจากสังคม ไม่ใช่แค่คน กทม.ว่า ผู้ว่าฯ กทม.ที่ ได้
คะแนนเสียงเยอะสุดเท่าที่เคยมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.กันมา ตัวชัช
ชาติจะสามารถทำ�งานพิสูจน์คำ�พูดตามสโลแกนช่วงหาเสียง “ทำ�งาน
ทำ�งาน ทำ�งาน” ได้หรือไม่
ซึ่ ง ต่ อ จากนั้ น ไม่ น าน ชั ช ชาติ ไ ด้ เ ริ่ ม ออกลู ก แอ็ ก ชั น มี ก าร
วางแผนและลงมือปฏิบัติการจริงในการแก้ปัญหาเรื้อรังของ กทม.
ต่างๆ อาทิ น้ำ�ท่วม การจราจรติดขัด ปัญหาด้านมลพิษ ซึ่ง “ชัชชาติ”
บอกว่า การลงไปทำ�งานเร็วก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเร็ว และที่สำ�คัญ
คือการทำ�งานทุกอย่างต้องปราศจากการทุจริตโดยเด็ดขาด
ส่วนเรื่องการตัดสินใจของชัชชาติในประเด็นเชิงนโยบายหรือ
โครงการใหญ่ๆ ในความรับผิดชอบของ กทม.ทีถ่ กู จับตามองก็มีไม่นอ้ ย
แต่เรื่องสำ�คัญสุดตอนนี้คงไม่พ้นกรณีการต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสาย
สีเขียว ของกลุม่ บริษทั บีทเี อสออกไปอีก 30 ปี ซึง่ หลังเข้ารับตำ�แหน่ง
ได้แค่ 2 วัน “ชัชชาติ” ได้เรียกประชุมหารือร่วมกับผูบ้ ริหาร กทม.และ
ตัวแทนบริษทั กรุงเทพธนาคม จำ�กัด (เคที) เพื่อขอดูรายละเอียดของ
สัมปทานการจ้างเดินรถไฟฟ้าบีทเี อสสายสีเขียว พร้อมกำ�หนดกรอบการ
ทำ�งานเพื่อหาข้อสรุปการแก้ปญ
ั หาสัมปทานและภาระหนีข้ อง กทม. โดย
ขอเวลาในการศึกษาเรื่องนีภ้ ายในเวลา 1 เดือน
และต่ อ มาก็ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ เ ปลี่ ย นแปลงที่ สำ � คั ญ กั บ กรุ ง เทพ
ธนาคม คือที่ประชุมบริษัทมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการชุด
ใหม่ 7 คน แทนคณะกรรมการบริหารชุดเก่าที่ลาออกยกคณะ เพื่อ
เปิดทางให้ชัชชาติเข้ามาจัดทัพในบริษัทใหม่ โดยมี ธงทอง จันทรางศุ
อดีตอาจารย์จุฬาฯ ที่คุ้นเคยกับชัชชาติดีอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยชัชชาติเป็น
อาจารย์และทีมผู้บริหารอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน
กรรมการบริหารกรุงเทพธนาคม
ส่วนที่ว่าสุดท้ายแล้ว กรุงเทพธนาคมและ กทม.จะมีท่าทีเรื่อง
นี้อย่างไร คาดกันว่าภายในเดือน ก.ค.นี้ เรื่องนี้อาจมีข้อสรุปบาง
อย่างออกมา หากไม่มีการซื้อเวลาออกไป
และอีกฉากความน่าตื่นเต้นที่หลายคนจับตามองก็คือ การที่ชัช
ชาติ อดีต รมว.คมนาคม ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ถูก พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา สมัยเป็น ผบ.ทบ. ทำ�รัฐประหารกลางสโมรสร
กองทัพบก เมื่อ 22 พ.ค.2557 ทีว่ นั ดังกล่าวชัชชาติกเ็ ข้าไปร่วมเจรจาหา
ทางออกทางการเมืองในนามตัวแทนคณะรัฐบาลด้วย จนสุดท้ายเมื่อ
เจรจากันไม่ได้ พลเอกประยุทธ์เลยประกาศยึดอำ�นาจและให้ทหารเข้า
มาคุมตัวชัชชาติออกจากสโมสรกองทัพบก ที่ก็เท่ากับ ชัชชาติ กับ พล
เอกประยุทธ์ ก็มีความหลังต่อกันที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
โดยชัชชาติได้เข้าทำ�เนียบรัฐบาลเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี เมื่อ
วันที่ 17 มิ.ย. เพื่อนำ�เสนอในที่ประชุม ศบค.ถึงเรื่องการถอดหน้ากาก
อนามัยในพื้นที่ โล่งแจ้ง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
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วิด-19 ที่ลดลง ซึ่งชัชชาติยอมรับว่า “ตื่นเต้น ไม่ได้เข้าทำ�เนียบฯ มา
ตั้ง 7-8 ปีแล้ว”
ท่ามกลางความสนใจของประชาชนว่า เมื่อพลเอกประยุทธ์
กับชัชชาติที่มีปูมหลังไม่ดีต่อกัน ยามเมื่อมาเจอกันจะมีเหตุการณ์
สถานการณ์ตึงเครียดหรือมีการแย่งซีนอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือไม่ แต่ทุก
อย่างในวันนั้นกลับสวนทาง เพราะการพบกันของทั้ง 2 คน ที่ต่างก็
เป็นผู้ ใหญ่ เป็นผู้บริหารบ้านเมืองด้วยกันทั้งคู่ ต่างฝ่ายต่างมีวุฒิภาวะ
ของตัวเองดีพอ ที่จะไม่แสดงออกอะไรต่อกัน แถมบรรยากาศ ท่าที
ต่างๆ ของทั้ง 2 ฝ่าย ภาพก็ออกมาเชิงบวก เช่น พล.อ.ประยุทธ์ สวม
บทเป็นไกด์พาชัชชาติชมจุดต่างๆ ภายในทำ�เนียบรัฐบาล มีการจับมือ
ถ่ายภาพร่วมกัน กลายเป็นภาพแห่งความชื่นมื่นไป
รอบ 1 เดือนที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้เห็นก็คือ จะพบว่า
ภารกิจและการทำ�งานของชัชชาติถูกถ่ายทอด มีข่าวออกมาทุกวัน
บางวันก็มีข่าวออกมาตลอดตั้งแต่เช้ายันค่ำ� เรียกได้ว่าขยับอะไรก็
ตกอยู่ ในความสนใจ เป็นข่าวทุกซีน ผนวกกับชัชชาติและทีมงาน
เชี่ยวชาญและให้ความสำ�คัญกับเรื่องการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ทาง
โซเชียลมีเดียอยู่แล้ว มันเลยเข้าทางชัชชาติในการสร้างอิมเมจ ภาพ
ลักษณ์ ให้กับตัวเอง
โดยเอาเนื้องานที่ทำ�แต่ละวันเข้ามาสนับสนุนให้คน กทม.ได้
เห็นว่า มีการเคลื่อนไหวทำ�งานตลอด 7 วัน ไม่มีวันหยุด รวมถึงลงไป
ร่วมกิจกรรมกับคนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มรักสุขภาพ กับการวิ่งออกกำ�ลัง
กาย แต่จริงๆ ก็ทำ�มาตลอดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงหาเสียงผู้ว่าฯ กทม.
ด้วยซ้ำ� หรือ กลุ่ม LGBTQ+ ที่ ไปร่วมในกิจกรรมที่ถนนสีลม, กลุ่มวัย
รุ่น คนรุ่นใหม่ ก็ไม่พลาดกับกิจกรรมหลายอย่างที่ชัชชาติไปร่วมแจม
ด้วยตลอด เช่น ดนตรีในสวน เป็นต้น
ขณะเดียวกันในพื้นที่ กทม. หากเกิดเหตุด่วน-เหตุสำ�คัญอะไร
ที่ ไหน ข่าวจะถูกนำ�เสนอในโทนว่า ชัชชาติลุยเสมอ ไม่ว่าจะดึกดื่น
หรือยากลำ�บากแค่ไหน เช่น ไฟไหม้-น้ำ�ท่วม ลงไปลุยหน้างานให้เห็น
กันตลอด ผ่านการไลฟ์สด ส่วนที่ว่าชัชชาติไปแล้วจะได้เนื้องานจริงๆ
หรือไม่ เป็นเรื่องที่คน กทม.ต้องติดตามและพิจารณากันต่อไป
แต่ก็ต้องยอมรับกันว่า เรื่องการวางแผนสร้างภาพลักษณ์ของ
ชัชชาติและทีมงานถือว่าสอบผ่าน ให้คะแนนระดับเอบวกได้แบบไม่
ต้องลังเลใจ แต่สำ�หรับงานส่วนอื่นๆ คน กทม.คงบอกว่า ขอเวลาดู

การทำ�งานอีกสักระยะ ถึงจะบอกได้ว่า สอบผ่านหรือไม่ผ่าน เพราะ 1
เดือนยังอาจเร็วเกินไป อย่างน้อยคงขอสัก 3 เดือน
ขณะที่ ใ นภาพใหญ่ ที่ ห ลายคนจั บ จ้ อ งกั น ก็ คื อ การผลั ก ดั น
นโยบายที่ชัชชาติเคยหาเสียงไว้ 216 ข้อ ที่ชัชชาติบอกว่ามีหลาย
นโยบายที่สามารถทำ�ได้เลยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ แต่ทุกคนก็ยังตั้ง
ข้อสงสัยว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี พ.ศ.2566 ที่มี
ยอดงบ 79,000,000,000 ล้านบาท ของ กทม.เอาไปทำ�อะไรบ้าง คำ�
ตอบคือ สามารถจำ�แนกตามประเภทงบ ได้ดังนี้
งบบุคลากร 17,568,399,310 บาท (คิดเป็น 22.24%) งบดำ�เนิน
การ 17,701,722,793 บาท (คิดเป็น 22.41%) งบลงทุน 10,383,088,891
บาท (คิดเป็น 13.14%) งบเงินอุดหนุน 5,272,268,680 บาท (คิดเป็น
6.67%) งบรายจ่ายอื่น 13,703,787,726 บาท (คิดเป็น 17.35%) และ
งบกลาง 14,370,732,600 บาท (คิดเป็น 18.19%) ซึ่งทาง กทม.ได้
ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของกรุงเทพมหานคร ผ่านทาง ส.ก.ในเขตพื้นที่ โดยชัชชาติจะนำ�เข้าสู่
วาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 6 ก.ค.นี้
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการทำ�งานอย่างเปิดเผย เพื่อให้
กระบวนการตัดสินใจต่างๆ มีความโปร่งใส ที่ก็ต้องยอมรับว่าถูกใจคน
กทม.ไม่ใช่น้อย
ส่วนเรื่องการออกประกาศ หรือคำ�สั่งต่างๆ ในหน้างานความรับ
ผิดชอบ การเป็นผู้ว่าฯ กทม.ของชัชชาติ แม้จะออกมาหลายเรื่อง แต่
เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนที่สุดคือ การเซ็นประกาศพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ
ทั้ง 7 ในพื้นที่ของ กทม.เพื่อทดลองใช้ 1 เดือน โดยเริ่มเมื่อ 24 มิ.ย.ที่
ผ่านมา โดยต่อจากนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าพื้นที่ ในกรุงเทพฯ จะมีตรง
ไหนประกาศเป็นพื้นที่ชุมนุมสาธารณะอีกหรือไม่ และการนำ�ร่องเปิด
พื้นที่ชุมนุมสาธารณะดังกล่าว สุดท้ายแล้วจะได้ผลในทางปฏิบัติหรือ
ไม่
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการรีวิวการทำ�งานและกิจกรรม
ต่างๆ ของชัชชาติในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยแม้ 1 เดือนอาจจะสั้น
เกินไปที่จะประเมินว่าชัชชาติทำ�งานเข้าเป้า สอบผ่านหรือไม่
แต่ว่ากันตามสภาพ หากถามใจ คน กทม.เชื่อได้ว่า คน กทม.
มีคำ�ตอบในใจแล้ว.

UNESCO ชี้หากรัฐบาลไม่เร่งลงทุนฟื้นฟูการศึกษาและการพัฒนา
คนในปี 2022 นี้ ประเทศจะสูญเสียคนรุ่นนี้ ไปทั้งเจเนอเรชั่น
ศึกษา

“เราไม่ได้ทำ�งานการเมืองเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรา
ไม่ได้ทำ�งานการเมืองเพื่อเอาความสะใจ ถ้าใครทำ�การเมือง
เพื่อเอาสะใจ ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมือง บทลงโทษก็จะ
เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป”.
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หมายเหตุ : สเตฟาเนีย จีอันนินี ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการใหญ่ด้านการศึกษา แห่งองค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้สัมภาษณ์พิเศษนอกรอบ ระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ครั้งที่ 2 กับคณะผู้สื่อข่าวไทย โดยกล่าวถึงเทรนด์การศึกษาของโลกหลังวิกฤตยุคโควิด-19 ว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
เป็นปัญหาใหม่ที่ทั่วโลกเผชิญหน้าพร้อมกัน แต่ก็มีแนวทางการรับมือที่ต่างกันออกไป รวมถึงนโยบายทิศทางด้านการศึกษา

นายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

1

ชวนโลกเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสปฏิรูประบบการ

สิ่งสำ�คัญที่อยากให้มองคือ วิกฤตที่เกิดขึ้นกลายเป็นโอกาสที่
จะได้ปฏิรูปเปลี่ยนผ่านระบบการศึกษาของรัฐบาลแต่ละประเทศ โค
วิด-19 ทำ�ให้ตระหนักว่าการศึกษาสำ�คัญอย่างไร และมองเห็นว่าการ
ศึกษาของแต่ละชาติมีปัญหาอยู่ตรงไหน ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความตื่น
ตัวนี้หายไป และใช้ความพยายามให้มากขึ้นในการผลักดันการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
ปัญหาที่น่ากลัวหลังยุคโควิดคือคนยากจนจะเพิ่มจำ�นวนมาก
ขึ้น ดังนั้นการปฏิรูประบบการศึกษาจึงต้องคำ�นึงปัจจัยดังกล่าว โดย
แนวทางปฏิบัติไม่เพียงแต่ต้องมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้มี โอกาสเข้าถึง
การศึกษาเท่านั้น แต่ยังต้องคำ�นึงถึงทักษะทางอารมณ์ สังคม ช่องว่าง
ความเหลื่อมล้ำ� และผลกระทบระยะยาวที่ต้องเฝ้าระวังและติดตาม
เผย 3 กุญแจหลักเพื่อแก้ปัญหา
ทั้งนี้ กุญแจหลักของการวางแนวทางแก้ปัญหาตามความเห็น
ของสเตฟาเนีย ประกอบด้วยคำ� 3 คำ�ด้วยกัน คือ 1) Recovery การ
ฟื้นฟูผลกระทบจากความเสียหายของไวรัสโควิด-19 2) Resilience คือ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และ 3) Change การปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิด และวิธีการ
ในการแก้ ไขปัญหา
นอกจากนี้ อี ก หนึ่ ง ประเด็ น ที่ ส เตฟาเนี ย กล่ า วถึ ง คื อ โอกาส
ในการจัดการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ�ทางดิจิทัล เพื่อการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตที่เสมอภาคกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเสมอ
ภาคทางด้านการศึกษา จึงอยากให้มองว่าห้วงเวลานี้คือการเปลี่ยน
ผ่าน (Transform) และจังหวะของการลงมือทำ�เพื่อยกระดับพัฒนา
ในส่วนภูมิภาคอาเซียน นับได้ว่าค่อนข้างรับมือกับปัญหาด้าน
การศึ ก ษาได้ ดี ร ะดั บ หนึ่ ง แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ที่ ต้ อ งจั ด การก็ คื อ
โอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศที่ ไม่เท่ากัน ซึ่ง
รัฐบาลยังจำ�เป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงให้มากขึ้น

“กสศ.เป็นหนึ่งในจุดแข็งของอาเซียน
และเป็นตัวอย่างการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้
นานาประเทศได้เรียนรู้”
กระนั้นอาเซียนก็มีจุดแข็งที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้
ตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในแง่ของการ
ยกระดับการเข้าถึงการศึกษาถ้วนหน้าเพื่อความเสมอภาค และการ
พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ (inclusive, equity and quality)
ส่ ว นประเด็ น ด้ า นการศึ ก ษาในอาเซี ย นที่ อ ยากให้ เ น้ น ย้ำ � คื อ
การปรั บ หลั ก สู ต รที่ ห ลอมรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของพลเมื อ งโลกมาก
ขึ้น ขณะที่ ในการฟื้นฟูการศึกษาจากโควิด-19 อยากเน้นว่าอย่าปิด
โรงเรียน เพราะสิ่งสำ�คัญของการศึกษาคือการที่ครูและนักเรียนได้
อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ขณะเดียวกันการเปิดโรงเรียนก็ต้องคำ�นึงถึงการ
สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่าง
เคร่งครัด และการศึกษานับต่อจากนี้จะเป็นไปภายใต้สภาพแวดล้อม
ใหม่ๆ ที่ต้องมีการเตรียมตัววางแผนให้ดี
จุดแข็งของประเทศไทย คือการที่มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เข้มแข็ง และให้ความสำ�คัญกับการศึกษาอย่างจริงจัง มีองค์กร

อย่าง กสศ.คอยทำ�หน้าที่อำ�นวยการศึกษาให้เข้าถึงเด็กทุกคน ซึ่ง
สเตฟาเนียเชื่อว่า กสศ.และประเทศไทยจะเป็นหนึง่ ตัวอย่างของความ
สำ�เร็จในเรื่องการดำ�เนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางด้านการ
ศึกษาให้นานาประเทศได้เรียนรู้ต่อไป
สิ่งสำ�คัญที่ลืมไม่ได้คือ การยกระดับการศึกษาภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องทำ�ให้คนทุกคนเข้าถึงการศึกษาคุณภาพ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ต่อข้อซักถามที่ว่า อะไรคือกุญแจสำ�คัญในเวลานี้ สเตฟาเนีย
ตอบว่า กุ ญแจของการจั ด การปั ญหาด้ า นการศึกษาในขณะนี้ คื อ
การนำ�หลักการที่วางไว้ทั้งหลายมาลงมือทำ� และเดินหน้าทุ่มเทความ
พยายามให้ต่อเนื่อง ไม่ลดละหรือผ่อนแรงเด็ดขาด
ให้ความสำ�คัญกับ ‘คน’ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้มาก เพราะว่า
คนเหล่านี้เองที่จะเป็นกำ�ลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไป
ในอนาคต
หลังยุคโควิด ‘คนเจนเนอเรชั่นหนึ่งที่จะหายไปทั้งรุ่น’
ถ้ารัฐบาลไม่เร่งลงทุนในด้านการศึกษาอย่างจริงจัง
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก
ซึ่งทำ�ให้รัฐบาลนานาประเทศต้องจัดการอย่างเร่งด่วน สเตฟาเนีย
กล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรละเลยเรื่องการศึกษา โดยต้องให้น�้ำ หนักด้าน
การศึกษาเท่าเทียมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน
แน่นอนว่าการทำ�ให้คนอยูด่ กี นิ ดี พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค
ขัน้ พืน้ ฐานเป็นสิง่ ทีค่ วรทำ� แต่ในฐานะตัวแทนของยูเนสโก จุดยืนทีย่ เู นส
โกพูดมาตลอดคือ การวางสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
การพัฒนาการศึกษา เพราะเศรษฐกิจทำ�ให้สงั คมขับเคลื่อนต่อไปได้ แต่
การศึกษาคือการวางรากฐานทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต
ดังนัน้ หากว่ารัฐบาลไม่เร่งลงทุนในด้านการศึกษาอย่างจริงจัง จะมี ‘คน’
คุณภาพรุ่นต่อไปมาพัฒนาอนาคตของประเทศได้อย่างไร และสิ่งที่จะ
สูญเสียไปก็คอื ‘คนเจนเนอเรชัน่ หนึง่ ทีจ่ ะหายไปทัง้ รุน่ ’
ทั้งนี้ ไม่ ได้บอกว่าเศรษฐกิจไม่สำ �คัญ แต่อยากให้รัฐบาลให้
ความสำ�คัญกับการศึกษา เหมือนกับที่ ให้ความสำ�คัญกับเศรษฐกิจ
เพราะแม้ผลลัพธ์ของการศึกษาคุณภาพและเสมอภาคอาจไม่เห็นผล
ในทันที แต่อย่างไรก็ถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวที่ยั่งยืนและคุ้ม
ค่า.

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/
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ไ

ม่เป็นการ “ออกตัวแรง” และเร็วเกินไปหน่อยหรือครับ
ท่านผู้กองธรรมนัส?
ก็เข้าใจละ ว่า “ไฟแค้น” ยังสุมทรวง
ที่ถูกนายกฯ ปลดจากตำ�แหน่งรัฐมนตรี เมื่อกันยา.๖๔
แต่มันก็มีเหตุผลมิใช่หรือ?
ย้อนกลับไปปีที่แล้ว สมมุติตอนนั้น ผู้กองเป็นนายกฯ พล
เอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรี แล้วรัฐมนตรีกลับ “คิดคดทรยศ”
สมคบ “คนนอกพรรค”
“วางแผน” โหวตคว่ำ�นายกฯ ที่ชื่อธรรมนัส
ตอนอภิปรายไม่ ไว้วางใจปีนั้น แต่เผอิญ “แผนแตก”
เกม “คว่ำ�นายกฯ” จึงไม่สำ�เร็จ
แบบนี้แล้ว นายกฯ ธรรมนัส ยังจะเอารัฐมนตรีคิดคดที่ชื่อ
ประยุทธ์ ไว้อีกหรือ?
ฉันใด มันก็ฉันนั้น.....
ขึ้นชื่อว่า “ลูกผู้ชาย” กล้าทำ� ต้องกล้ารับ
ฉะนั้น การอภิปรายอีกครั้งเดือนกรกฎา.ที่จะถึง ผู้กองน่า
จะ “เก็บอาการ” ไว้บ้าง
การที่ยังไม่ได้ฟังคำ�อภิปรายอันเป็นข้อกล่าวหา และยังไม่รู้
ว่าผู้ถูกอภิปรายเขาจะแก้ข้อกล่าวหาได้หรือไม่ แต่ผู้กองประกาศ
ล่วงหน้าไปก่อนทันที ว่า
“โหวตให้ลุงป้อมคนเดียว”
การโหวตให้ทั้งที่เขายังไม่ได้พูด และตัวก็ไม่ได้ฟังอะไรเลย
การทำ�อย่างนั้น มันก็ทำ�ได้
แต่ฝากให้ผู้กองคิดไว้ประโยคหนึ่งว่า “เวลาคุณไม่พูด
ตำ�แหน่งหัวหน้าพรรค ดูคุณเป็นนักการเมืองที่มีราคา พลันเมื่อ
คุณพูด ราคานั้นหมดไปทันที”
เพราะผู้กองเป็นทั้ง ส.ส. เป็นทั้งหัวหน้าพรรค แต่ไม่เข้าใจ
และเข้าไม่ถึงหัวใจประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเลย
คนเขาจะว่าเป็น “กาฝากประชาธิปไตย”
เพราะผู้กองทำ�ให้การ “ถ่วงดุล-ตรวจสอบ” ระบบรัฐสภา
กลายเป็น “สภาปาหี่”
อภิปรายเป็นเพียงพิธีกรรมพรางตาเพื่อ “ต่อรอง” ทางผล
ประโยชน์ “ต่างตอบแทน” กันเท่านั้น
โดยอาศัยระบบรัฐสภาเป็นตรารับรองพฤติกรรมโจรา
ประชาธิปไตย!
ที่ผู้กองให้สัมภาษณ์ ไปว่า.........
“ได้ตัดสินใจไปแล้ว และสมาชิกพรรคก็ตามผมเอง แต่
ไม่ใช่ตามเพราะคำ�สั่ง แต่ตามเพราะเหตุผลที่เห็นหลักฐานหลาย
อย่างในการทุจริตของรัฐบาล
ถ้าหากพรรคเศรษฐกิจไทยยังไปสนับสนุนรัฐมนตรีที่

‘ทุกข์ชาวบ้าน-ทุกข์ธรรมนัส’

เกี่ยวข้องกับการทุจริตเหล่านี้ สมัยหน้าประชาชนเขาไม่เลือกเรา
หรอก
เสียงสะท้อนจากประชาชนที่ ไปหาเสียงจังหวัดลำ�ปาง เขารับ
ไม่ได้จากพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีหลาย
คน”
ผู้กองพูดฟังดูสวย ที่ตัวเองโหวตคว่ำ�และลูกพรรคก็จะโหวต
คว่ำ�ตามนั้น ด้วยเหตุผลว่า
“เห็นหลักฐานการทุจริตของรัฐบาล”!
ความจริง รัฐบาลนี้ก็เข้าปีที่ ๔ ตั้งแต่ปีแรก ผู้กองก็เป็น
รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมาตลอด มาถูกปลดเดือนกันยา.๖๔ นี่เอง
ถ้าจำ�ไม่ผิด ตอนอยู่พลังประชารัฐก็เป็นถึงระดับเลขาฯ พรรค
ซึ่งเป็นพรรคแกนนำ�รัฐบาล มาถูกขับออกจากพรรคเมื่อ มกรา.๖๕
เรียกว่ายังหมาดๆ
นั้นคือบทสรุปว่า ถ้ารัฐบาลมีการทุจริต คงไม่เพิ่งทุจริตกัน
ตอนนี้หรอก มันก็ต้องทุจริตมาตั้งแต่สมัยผู้กองยังเป็นรัฐมนตรีร่วม
ครม.โน่นแล้ว
แต่ทำ�ไมเพิ่งมาเห็นหลักฐาน “รัฐบาลทุจริต” เอาตอนเป็น
พรรคสะเทินน้ำ�-สะเทินบก ตอนนี้เล่า?
คือจะฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ใช่ จะฝ่ายค้านก็ไม่เชิง เป็น “ฝ่ายแค้น”
นายกฯ โดยเฉพาะ ว่างั้นเถอะ!
แต่ก็เอาเถอะ สมมุติ เพิ่งมีทุจริตในรัฐบาลตอนผู้กองออกไป
แล้ว และฝ่ายค้านแพลมให้ดูเป็นหนังตัวอย่าง ก่อนจะฉายเต็มเรื่อง
ตอนอภิปรายเดือนกรกฎา.
ผู้กองไม่ใช่คนโง่นะ.........
ถ้าโง่ จะไม่เป็นแมว ๙ ชีวิต ผงาดขึ้นเป็นประมุขพรรคมี
ส.ส.ในคอนโทรลทั้งในพรรคและนอกพรรค ๓๐-๔๐ คนหรอก
ด้วยเหตุนั้น แค่เห็นหนังตัวอย่างฝ่ายค้าน จะทึกทักทันทีว่า

จริง..ว่าใช่ รัฐบาลทุจริต โดยไม่รอ “ฟังความให้ครบถ้วน” คือคำ�
ชี้แจงจากรัฐบาลในสภาก่อน
แบบนั้น มัน “เสียฟอร์ม” ธรรมนัสนะ!
นึกย้อนสิ ตอนผู้กองเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล ผู้กอง “เสียผู้เสียคน” ด้วยข้อกล่าวหา “ติดคุก-ค้ายา” ที่ออสเตรเลีย
ผู้กองก็แก้ข้อกล่าวหาฝ่ายค้านในสภา ท่านผู้ทรงเกียรติเขา
ฟังความทั้ง ๒ ด้านแล้ว เขาก็โหวตให้ผู้กองเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเสียง
ข้างมาก
ยิ่งตอนนี้ ผู้กองตกกระป๋อง ไปส้องเสพอยู่กับฝ่ายค้าน-เพื่อไทย
ที่เคยอภิปรายสับท่าน ยิ่งบริสุทธิ์ขึ้นไปเป็นพันเท่า
เพราะฝ่ายค้าน-เพื่อไทย เชื่อสนิทแล้ว.....
ไม่กระแนะ-กระแหนท่านว่า “แป้ง” อีกเลย ตั้งแต่มารวม
พวกกัน
“ไก่เห็นตีนงู-งูเห็นนมไก่” ไม่เฉพาะในหมู่นักการเมืองเท่านั้น
หรอก ชาวบ้านผู้ติดตามการเมืองเขาก็เห็น
เพียงแต่ เห็นแล้ว เขาพูดกันตามใต้ถุนบ้าน ตามร้านกาแฟ
มันไม่ดัง เหมือนพูดในสภา จ้อหน้าไมค์ หรือจ่ายตังค์ “จ้าง
สัมภาษณ์” ชงหวาน-ตอบหวาน ตามรายการโทรทัศน์บางช่องเท่านั้น
ฉะนั้น แค้นนี้ต้องชำ�ระกับนายกฯ จะชำ�ระแบบไหนก็เรื่อง
ของท่าน แต่การให้สัมภาษณ์แบบ “องุ่นเปรี้ยว” ตั้งแต่ก่อนใส่ปาก
เคี้ยว นั้น
แทนที่ชาวบ้านจะเออออ เขาจะร้อง..อ๋อ เพราะแค้นเขาจึง
สมคบกัน อย่างนั้นใช่มั้ย?
ยิ่งตีขลุมล่วงหน้า นายกฯ หรือรัฐมนตรีคนไหน ได้คะแนน
วางใจถึงเกณฑ์ก็จริง แต่อ่อนกล้วย ควรลาออกไป โดยยกประชาชน
บังหน้าว่า
“...........ถามว่าประชาชนมีความสุขหรือไม่ ประชาชนเดือด

ร้อนหรือไม่ ธุรกิจระดับตั้งแต่ฐานรากจนถึงระดับกลางมีความ
สุขหรือไม่ ข้าวยากหมากแพงหรือไม่
ชาวบ้านบ่นทั้งเมือง แก๊สถังละ ๔๐๐ บาท ผมเองไปหา
เสียง แล้วเจอทุกหลังคาเรือน มีควันไฟหมด เขาหันไปใช้เตาอั้งโล่
เพราะมีความจำ�เป็นเนื่องจากค่าครองชีพสูง
ไม่ใช่ทำ�ตามนโยบายรัฐบาล บ้านเมืองลำ�บาก อาหารการ
กินแพง ซบเซา ไม่มีผู้จับจ่าย
รัฐมนตรีอาจมองว่าทำ�ผลงานสำ�เร็จ ทำ�โน่น ทำ�นี่ ทำ�
เยอะแยะ แต่ผลของการกระทำ�ของพวกคุณ ประชาชนเขาได้
ประโยชน์อะไรบ้าง เขาเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า
ดังนั้น อย่านั่งในห้องแอร์
แล้วมโนเองว่าบริหารบ้านเมืองสำ�เร็จ ทำ�อะไรเยอะแยะ
มันไม่ใช่ มันต้องดูว่าผลของการกระทำ�เกิดประโยชน์กับชาติบ้าน
เมือง และประชาชนหรือไม่
ผมไม่ต้องการมานั่งด่าใคร แต่มันเป็นเสียงที่ประชาชน
สะท้อนออกมาให้ ส.ส.ตั้งกระทู้ถามในสภาหน่อย”
นั่น......
มันไม่เป็น “นามธรรมดรามา” ไปหน่อยหรือครับ ท่านผู้
กอง?
เรื่องเตาถ่านน่ะ บางพวกทำ�เป็นผู้ดีตีนแดง-ตะแคงตีน
เดินมากไป อู๊ยยย...ฉันพวกหัวใหม่ รู้จักแต่ไฟฟ้ากับแก๊สเท่านั้น
ที่ใช้หุงต้ม
ชาวบ้านตีนดำ� แต่มีหัวสมอง เขารู้จักประยุกต์ ใช้ “เตา
ถ่าน” กันทั้งบ้าน-ทั้งเมือง มาตั้งนาน
เพราะบางอย่าง ใช้เตาถ่านประหยัดกว่า ตรงประโยชน์กว่า
ส่วนไฟฟ้า-แก๊ส มันก็เหมาะกับบางสถานที่-บางอย่าง
ฉะนั้น การหยิบเรื่องเตาถ่านมาเบิ้ลเรื่องน้ำ�มันแพง-ก๊าซ
แพง ผมว่ามันน่าสมเพช ยิ่งตามบ้านนอก ระดับชาวบ้าน เขาก็
ใช้เตาถ่าน เตาฟืนกันแทบทั้งนั้น
จะว่าไป บ้านผมเผอิญปลูกมาร่วม ๔๐ ปี ราคาตอนนั้นนิดๆ
หน่อยๆ ไม่ถึง ๓,๐๐๐ ล้านบาท
ก็ยังมีเตาถ่านให้แมวหลังบ้านปีนรั้วเข้ามาขี้ใส่อยู่เลย!
ผู้กองไปหาเสียงทางเหนือ ที่ลำ�ปาง จะมาบอกว่าคนทาง
เหนือลำ�บากยากจนได้ ไง ผมไม่เชื่อหรอก
เพราะทักษิณเคยบอก.....
“เป็นนายกฯ ๓ ปี คนจนจะหมดไปจากแผ่นดิน”
และตอนผู้กองเป็นรัฐมนตรี ก็ยังเห็นคนสุขสบายกันทุก
หย่อมหญ้าอยู่เลย
แค่ไม่ได้เป็น “ไม่ถึงปี”
จะจนกันไว ขนาดควันไฟจับทุกหลังคาเชียวหรือ?

‘พท.’โวยโยนเผือกร้อนใส่‘ชัชชาติ’

รัฐสภา • “ชัชชาติ” แจง กมธ.คมนาคม ยันรถไฟฟ้าสายสีเขียว กทม.
ตัดสินใจเองไม่ได้ ต้องปรึกษา “เคที” ก่อน “โสภณ” จ่อตัง้ อนุ กมธ.แก้
ปัญหาด่วน “จิรายุ” โวยรัฐบาลเล่นการเมือง โยนเผือกร้อนให้
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. คณะ ปาธเป็นหลัก ส่วนไฟจราจรเป็น
กรรมาธิการ (กมธ.) คมนาคม สภา หน้าทีข่ องตำ�รวจจราจร ถนนเส้น
ผูแ้ ทนราษฎร ทีม่ นี ายโสภณ ซา หลักเป็นหน้าทีข่ องกรมทางหลวง
รัมย์ ส.ส.บุรรี มั ย์ พรรคภูมใิ จไทย ดูแล ส่วนคลองกรมเจ้าท่าดูแล
(ภท.) เป็นประธาน ได้เชิญนาย รถไฟฟ้า กทม.ดูแลแค่สายเดียว
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ คือ สายสีเขียว เพราะเป็นสาย
กรุงเทพมหานคร เข้าชีแ้ จงเกีย่ ว หลัก ส่วนสายอื่นๆ 7-8 สาย
กับระบบขนส่งและการจัดการ และแอร์พอร์ตลิงก์ กทม.ไม่ได้
คมนาคมทัง้ ระบบใน กทม. เพื่อ ดูแล นโยบายของ กทม.คือเป็นผู้
ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้สนับสนุนให้ ประสานงาน
งานของ กทม.เดินไปได้
นายชั ช ชาติ ก ล่ า วอี ก ว่ า
โดยนายชัชชาติช้ีแจงว่า ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
กทม.มีหลายหน่วยงานทีต่ อ้ งดูแล ที่ยังมีปัญหาค้างอยู่ คงมีปัญหา
เรื่องคมนาคมและการจราจรทาง ต่อเนื่องเยอะ เพราะสัญญาที่
ถนน กทม.รับผิดชอบเพียงแค่ฟตุ ทำ�ผูกพันเยอะ สัมปทานจะหมด

สัญญาปี 72 และหลังจากนั้น
จะมีการประมูลใหม่ จะใช้ระบบ
อย่างไร จะเอาไปรวมแล้วคิด
ระบบตั๋วร่วมกัน แต่บังเอิญว่าปี
72-85 เขาเซ็นสัญญาล่วงหน้า
ไปแล้วในการจ้างเอกชนเดินรถ
เป็นสัญญาผูกพันกับเอกชน และ
เรามีภาระเรื่องหนีท้ ร่ี ฐั บาลลงทุน
ไปแล้วโอนให้ กทม. รวมกับหนีท้ ่ี
ไปจ้างเดินรถแล้วยังไม่ได้จา่ ยเขา
อีกประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึง่
สุดท้ายต้องมาดูอกี ครัง้ ว่าจะจ่าย
หนี้อย่างไร เรื่องเหล่านี้เป็นข้อ
เท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ มาแล้ว เราต้อง
ดูแลต่อไป
“หลายเรื่องที่เกิดขึ้นมา
ก่อน อย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เราตัดสินใจเองไม่ได้ เพราะเกิด

ฟุ้งกม.ปราบยาใหม่สัมฤทธิผล
ทำ�เนียบฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว
ภายหลังร่วมพิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่
มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจำ�ปี 2565 ว่า
จากกระบวนการของประเทศ
เราที่มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
โดยยกเลิกกฎหมายยาเสพติด
ฉบับเก่าทั้งหมด 24 ฉบับ และ
มีประมวลกฎหมายยาเสพติด
ที่เขียนขึ้นมาใหม่ โดยมีผลใช้

บังคับในเดือน ธ.ค.64 สถิติการ
จับกุมและยึดทรัพย์ทำ�ได้มาก
ขึ้น ในอดีตยึดได้ ไม่เกิน 600
ล้านบาทต่อปี แต่วันนี้ตัวเลข
ล่าสุดยึดอายัดได้ถึงกว่า 9,200
ล้านบาท โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้
10,000 ล้านบาทต่อปี และอยาก
ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน
ทราบ เงินสินบนที่ประชาชน
ทั่วไปแจ้งเบาะแสจะได้รับส่วน
แบ่ง 5% และในส่วนราชการที่
บูรณาการจับกุมทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมจะได้ 25%
รมว.ยุติธรรมยังเปิดเผย

ว่า สถิติคดีการจับกุมยาเสพติด
ที่ออกมาจากสามเหลี่ยมทองคำ�
ลดลง ในส่วนของผู้ต้องหาจาก
เดิมที่เคยถึง 356,000 คน ขณะ
นี้กว่า 8 เดือนเหลือ 188,000
คน ในส่วนของจำ�นวนคดีจาก
เดิมที่เคยมี 341,000 คดี ปัจจุบัน
เหลือแค่ 182,000 คดี ถือเป็น
ตัวเลขที่ลดลงมากจากจำ�นวนยา
เสพติด และข้อหาสำ�คัญๆ ลดลง
อย่างเห็นได้ชัด ขอเรียนว่านโย
บายของรัฐบาลที่มีกฎหมายใหม่
เรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติด
สัมฤทธิผล.

ภาระหนี้จ�ำ นวนมาก เราจึงต้อง
เอาเข้าสู่สภา กทม. เพื่อให้ช่วย
ตัดสินใจ” นายชัชชาติกล่าว
ผู้ว่าฯ กทม.ระบุว่า ส่วน
ข้ อ เสนอขอให้ เ ก็ บ ค่ า โดยสาร
รถไฟฟ้าในเพดานไม่เกิน 59 บาท
นั้น ยืนยันว่าแนวคิดการเก็บค่า
โดยสารเพดานไม่เกิน 59 บาท
เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้น
ในส่วนขยายที่ 2 เท่านัน้ ส่วนข้อ
เสนอของสภาองค์กรของผูบ้ ริโภค
ที่ให้เก็บค่าโดยสารเพดานไม่เกิน
44 บาท เป็นไปได้ยาก เพราะแค่ใน
ส่วนไข่แดงเก็บ 44 บาทก็ขาดทุน
แล้ว นอกจากนี้แนวคิดตั๋วร่วม
อย่าเข้าใจผิดว่าจะเป็นวิธีแก้ ไข
ปัญหาราคารถไฟฟ้าได้ เพราะตัว๋
ร่วมเป็นเพียงการอำ�นวยความ
สะดวกในการชำ�ระเงิน แต่ไม่ได้
เปลีย่ นโครงสร้างราคา ปัจจุบนั มี
การใช้ระบบเทคโนโลยีตา่ งๆ เพียง
ใช้บตั รเครดิตก็สามารถใช้บริการ

ได้ทกุ ที่
ด้านนายโสภณกล่าวว่า ใน
ฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เรา
อยากทำ�งานร่วมกับผู้ว่าฯ กทม.
คื อ มาเอกซเรย์ ปัญ หาและกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการดำ�เนินงานใน
กทม. โดยทาง กมธ.จะตั้งอนุ
กรรมาธิการขึ้นมาศึกษาและแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยทางผู้
ว่าฯ กทม.จะส่งคนมาร่วมเป็นอนุ
กรรมาธิการด้วย
ขณะทีผ่ วู้ า่ ฯ กทม.กล่าวว่า
การทำ�งานของ กทม.ต้องประสาน
กับหลายหน่วยงาน รวมทัง้ รัฐบาล
ด้วย เพราะหลายอย่างไม่ได้อยู่
ในอำ�นาจของเรา กฎหมายต่างๆ
บางครัง้ อาจจะต้องมีการปรับแก้
เพื่อให้กฎหมายทันสมัย สามารถ
ตอบโจทย์คน กทม.ได้ จึงถือ
เป็นนิมิตหมายที่ดีท่ี กมธ.เชิญ
มา เพราะสุดท้ายแล้วประชาชน

จะได้ประโยชน์ และการตั้งอนุ
กรรมาธิการเพื่อทีจ่ ะได้เห็นปัญหา
และแก้ปัญหาได้เลย ส่วนเรื่อง
ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสี
เขียว ในสัปดาห์หน้าน่าจะมีความ
คืบหน้า โดยตนจะพบนายธงทอง
จันทรางศุ ประธานบริษทั กรุงเทพ
ธนาคม จำ�กัด (เคที) ในวันที่ 2 ก.ค.
นายจิ ร ายุ ห่ ว งทรั พ ย์
ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าว
ถึงกรณีปญ
ั หารถไฟฟ้าสายสีเขียว
ของ กทม.ว่า ถ้าเป็นรัฐบาลสุภาพ
บุรษุ รัฐบาลไม่ควรโยนเผือกร้อน
ให้ผวู้ า่ ฯ กทม.ไปแก้ไขปัญหาเพียง
คนเดียว แถมยังไปใช้องคาพยพ
ของพรรคการเมืองไปบูลลี่ผ้วู ่าฯ
กทม. ดูอย่างไรก็การเมือง เรื่อง
ผลประโยชน์แสนล้าน เห็นว่าเรื่อง
นีเ้ ป็นเรื่องที่ไม่แฟร์ ทีผ่ า่ นมาก็ไม่
จริงใจในการแก้ ไขปัญหา ทอด
เวลา ให้เผือกร้อนมาอยู่ในมือผู้
ว่าฯ กทม.

ผู้ ว่ า ฯกทม.จั บ มื อ ศาล
ปฏิรูปปล่อยตัวชั่วคราว

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี
ทีห่ อ้ งประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ชัน้ 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ ศาลยุตธิ รรม นาย
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนาย
จีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม ร่วม
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบ
ประเมินความเสีย่ งและการกำ�กับ
ดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของ
ศาลยุตธิ รรม ระหว่างสำ�นักงาน
ศาลยุติธรรมและ กทม. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิรูประบบการ
ปล่อยชัว่ คราวในคดีอาญา จาก
เดิมทีต่ อ้ งใช้เงินหรือทรัพย์สนิ มา
วางต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกัน
นายชั ช ชาติ ก ล่ า วว่ า มี
นโยบายที่ยืนยันในสิทธิเสรีภาพ
ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนใน
การได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กับนายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน ระหว่างการพิจารณาคดี รวม
ทั้งเป็นนโยบายลดความเหลื่อม
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) คมนาคม ขณะเข้าชี้แจง กมธ.ที่รัฐสภา วันที่ 30 มิ.ย.นี้.

ล้ำ�ด้วย เนื่องจากหลายคนอาจ
จะไม่มีหลักทรัพย์ ในการจ่ายค่า
ประกันตัว โครงการนีจ้ ะแต่งตัง้ ผู้
ดูแลผูถ้ กู ปล่อยชัว่ คราว ซึง่ กทม.
มีชมุ ชนถึง 2,000 ชุมชน และมี
คณะกรรมการ ประธานชุมชนที่
มีความรูจ้ กั ความผูกพันกับคนใน
ชุมชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ
การกำ�กับดูแล สอดส่องพฤติกรรม
ได้ เราจะสามารถลดความเหลื่อม
ล้ำ� และกระจายอำ�นาจให้กับ
ชุมชนในการช่วยดูแลกันเอง และ
ประธานชุมชนก็จะให้ความมัน่ ใจ
กับศาลในการปล่อยตัวชั่วคราว
ได้ โดยหลังจากนี้จะส่งรายชื่อ
ประธานหรือกรรมการชุมชนที่
พร้อมจะเป็นผู้กำ�กับดูแลกับทาง
ศาลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
“จริงๆ แล้ว กทม.มี โครง
การที่พยายามจะดูแลผู้ท่อี ยู่ใน
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งผู้
ต้องขังด้วย โดยให้ผ้ตู ้องขังมา
ทำ�การขุดลอกท่อระบายน้�ำ เพื่อ
เตรียมตัวกลับสูส่ งั คม นีเ่ ป็นหนึง่
ในโครงการทีจ่ ะร่วมมือกันในวัน

ข้างหน้า” นายชัชชาติระบุ
ด้านนายจีระพัฒน์กล่าว
ว่า ในการทำ�ความตกลงร่วมมือ
กันในการดูแลประชาชน เพื่อ
ให้ศาลยุตธิ รรมใช้ดลุ พินจิ ในการ
สั่งประกันตัวผู้ต้องหาชั่วคราว
ประชาชนชาว กทม.อย่ า ง
ละเอียด รอบคอบ ชัดเจน โดยจะ
สามารถสัง่ ปล่อยชัว่ คราวได้มาก
ขึน้ และจะลดวงเงินหรือลดหลัก
ประกันพีน่ อ้ งผูต้ อ้ งหาหรือจำ�เลย
นอกจากนั้นยังได้รับความร่วม
มือในการส่งกรรมการชุมชนมา
กำ�กับดูแลผูต้ อ้ งหาภายหลังจาก
ทีศ่ าลสัง่ ปล่อยตัวชัว่ คราว ซึง่ จะ
ช่วยกันสอดส่องดูแลรับรายงาน
ตัว และให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�กับ
ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยที่ศาลปล่อย
ชัว่ คราวไป เพื่อให้สงั คมปลอดภัย
ให้ชมุ ชนดูแลคนในชุมชนด้วยกัน
สังคม กทม.จะกลับมาปลอดภัย
มากขึน้ ประชาชนชาว กทม.จะ
ได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมใน
การเข้าถึงการขอปล่อยชั่วคราว
จากศาลได้มากขึน้ .
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ยู่กับการเมืองท้องถิ่น มานาน นั่งเป็นอดีตนายก
เทศมนตรีเทพสถิต จ.ชัยภูมิ อยู่หลายสมัย ทำ�งาน
ผูกพันกับพื้นที่จนผูกใจชาวบ้านไว้อยู่หมัด
ถึงวันขยับขึ้นมาเล่นการเมืองระดับชาติเมื่อปี 2562
แม้จะลงแข่งขันในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ที่เหนื่อยหนัก
เพราะต้องสู้กับพรรคเพื่อไทย เจ้าของสัมปทานหัวใจคน
อีสาน แต่ “สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์” ยังฝ่ากระแสอีสานเแอน
ตี้ทหารเข้าวินเป็น ส.ส.ชัยภูมิ
สมัยแรกมาได้
นั่นเพราะผลงานสมัย
เป็นนายกเล็กสะสมไว้เยอะ
ชาวบ้ า นในอำ � เภอซั บ ใหญ่
อำ�เภอบำ�เหน็จณรงค์ อำ�เภอ
เทพสถิ ต และอำ � เภอภั ก ดี
ชุมพล เขารู้กันดี
เคยมีการพูดกันว่า หาก
ตอนนั้น “สัมฤทธิ์” ลงสมัคร
พรรคเพื่อไทยคงวิ่งเข้าป้าย
แบบม้ ว นเดี ย วจบ ไม่ ต้ อ ง สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
ออกแรงขนาดนี้ แต่เ จ้ าตัว
เลือกพรรคพลังประชารัฐด้วยเหตุผลที่นักการเมืองหลาย
ต่อหลายคนรู้กันดี
ผ่านมาวันนี้กว่า 3 ปี ปลายเทอมรัฐบาล ตอนนั่ง
เก้าอี้นายกเทศมนตรีเป็นอย่างไร ตอนเป็น ส.ส.เป็นอย่าง
นั้น “สัมฤทธิ์” ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยน “ติดดิน-เข้าถึง
ง่าย-จริงจัง”
ทุกข์ชาวบ้านเล็กๆ น้อยๆ ไม่เคยมองข้าม หนี้สิน ถูก
โกง สากกะเบือยันเรือรบ “สัมฤทธิ์” เปิดสำ�นักงานรับเรื่อง
เร่งเครื่องแก้ ให้หมด
ถนนสี่เลนในพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องขอมาหลายปี กี่ปีๆ
ก็ไม่ได้สักที มาสมหวังเอาในยุคนี้ที่มี “ส.ส.สัมฤทธิ์” เป็น
“เสี่ยดัน”
ขณะที่งานสภา ถือเป็น ส.ส.ที่พูดเรื่องปัญหาเกษตรกร
มากเป็นเบอร์ต้นๆ ทั้งเรื่องอ้อย เรื่องมันสำ�ปะหลัง มีกระทู้
กันแทบจะทุกสัปดาห์ เอาปัญหามาพูดตลอด จนถูกเรียก
“มิสเตอร์เกษตร”
แล้วไม่ได้พูดแบบฉาบฉวย แต่เป็นพวกกัดไม่ปล่อย
หากยื่นเรื่องไปแล้วไม่คืบ “สัมฤทธิ์” ติดตามจริงจัง สำ�เร็จ
มานักต่อนัก โดยเฉพาะเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อย
ที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน ซึ่งดันจนถึงฝั่ง แล้วยังช่วยลด PM
2.5 ไม่ต้องเผาอ้อยให้เกิดมลพิษทางอากาศอีก
คนชมกันเยอะ นอกจากเป็นพวกน้ำ�ดีแล้วยังมีผลงาน
ครั้งหน้าลงพรรคไหนรับประกัน 1 เก้าอี้ชัยภูมิมีแน่.

ฌ.เฌอ
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ลี้คิมฮวง

ไ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.
net Line : @THAIPOST 1 เดือนบนเก้าอี้ผู้ว่าฯ
กทม. “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” วันแมนโชว์ ฟิตจัด
ตั้งแต่ตีห้า ลุยงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
วันนักขัตฤกษ์ เหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นที่ ไหน ชัชชาติก็ไป
ที่นั่น พลังงานเหลือเฟือ ถึงจะได้ ใจคนกรุง แต่สิ่งสำ�คัญ
กว่ า นั้ น คื อ ได้ ง านด้ ว ยหรื อ เปล่ า
อย่าลืมกรุงเทพมหานครยังมีปัญหา
สารพัดรอให้สะสางอยู่อีกเพียบ ไม่
รวมถึงขยะชิ้นใหญ่ที่ซุกอยู่ ใต้พรม
จะกล้ า กวาดล้ า งให้ เ กลี้ ย งได้ ห รื อ
เปล่ า ต้ อ งสู้ ร บปรบมื อ กั บ มาเฟี ย
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน งั ด ข้ อ กั บ
กระทรวงมหาดไทยต้นสังกัด โดย
เฉพาะปั ญ หาสำ � คั ญ อย่ า งเรื่ อ งต่ อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
สั ม ปทานรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว ซึ่ ง
ตอนรับตำ�แหน่งเจ้าตัวขอเวลา 1 เดือน จะเคลียร์เรื่องนี้
ล่าสุดเอ่ยปากแล้วว่าเป็นปัญหาหนักอกที่สุด ตัดสินใจเอง
ไม่ ได้ ยังพออ้างได้ว่าเรื่องนี้เกิดก่อนเข้ารับตำ�แหน่ง ไม่
เหมือนนโยบายที่ประกาศไว้ตอนหาเสียง แต่ ไม่ทันไร 1
ใน 214 นโยบาย ดูท่าจะวืด หลังผู้ว่าฯ ออกมาพูดเรื่อง
ค่าโดยสาร 59 บาทตลอดสายของบีทีเอส เล่นเอาถามกัน
ให้ควั่กถึงตัวเลข 30 บาทตลอดสายที่เจ้าตัวเคยบอกไว้ว่า
เอาอยู่ ทำ�ได้สบาย กลับได้คำ�ตอบว่าหมายถึง 8 สถานี ที่
คนส่วนใหญ่นั่งรถไฟฟ้าต่างหากล่ะ เอาเป็นว่าอีก 213
นโยบายติดตามกันต่อไป จะได้เห็นมั้ยค่อยว่ากัน ที่แน่ๆ มี
หนังกลางแปลงให้ดูปลอบใจ ปฐมฤกษ์เปิดโรงลานคนเมือง
วันพฤหัสฯ หน้า
• ควันหลงเหยียบถิ่นแม้ว! ถึงไม่ ใช่บ้านลุง ไม่มี
ส.ส.สักคน แต่กองเชียร์ก็มากันพรึ่บ “บิ๊กตู่” หน้าบานสุดๆ
จนหอบกำ�ลังใจมากโขกลับมาตุนที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก้าวข้าม
เรตติ้งร่วงรั้งอันดับ 4 ผลงานนี้ต้อง
ยกให้ “แรมโบ้อีสาน” เสกสกล อัต
ถาวงศ์ แม้จะไร้ตำ�แหน่ง แต่เป็น
ทีมล่วงหน้าปูทางสะดวกให้นายกฯ
คอยประกบตลอดระหว่างเดินสาย
เชียงใหม่ แฟนคลับลุงตุ่ 500 คน
พามาเอง ทุกจุดมีแต่ดอกไม้ ม็อบ
ไล่มีแค่หยิบมืออยู่ ไกลๆ ไม่ระคาย
ใจทั่นผู้นำ� ดูท่าจะติดใจ “ประยุทธ์
พล.อ.ประยุทธ์
สัญจร” เลยจัดต่อเนื่อง ทริปหน้า
จันทร์ โอชา
7 ก.ค.ถึงคิวกำ�แพงเพชร ฐานเสียง
พลังประชารัฐ น่าจะอุ่นใจ ได้เห็นหน้าค่าตา ส.ส.แน่ เพียง
แต่จะมาครบ 4 คนหรือเปล่า เพราะไผ่ ลิกค์ เปลี่ยนไปสวม
เสื้อเศรษฐกิจไทย ในฐานะมือขวาธรรมนัส ยิ่งระยะนี้หัว
หน้าเศรษฐกิจไทยกำ�ลังสุมหัวพรรคเล็กเขย่าเก้าอี้นายกฯ
เที่ยวนี้จะเอาจริงแก้ตัวจากศึกซักฟอกรอบที่แล้ว ก็ขึ้นอยู่
กับพี่ป้อมจะไฟเขียวหรือเปล่าละ
• FC “ชวน หลีกภัย” พากันโล่งใจ หลังประธาน
สภาฯ ออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว หลังเข้ารับการ
รักษาตัวตั้งแต่ช่วงเย็นวันครบรอบ 90 รัฐสภาไทย เมื่อวัน
อังคารที่ผ่านมา ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด หมอ
สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ แจ้งอาการ
ล่าสุดให้ทุกคนหายห่วงว่า ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ประธาน
ชวนไม่ มี อ าการไข้ ห นาวสั่ น ที ม
แพทย์ลงความเห็นว่าแข็งแรงกลับ
สู่สภาพปกติแล้ว จึงอนุญาตให้กลับ
บ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพฤหัสฯ แต่
มีเงื่อนไขต้องมาฉีดยาที่ รพ.อีก 5
วันต่อเนื่อง ถือว่าฟืน้ ตัวหายเร็วมาก
ของคนอายุ 84 ปี คงจริงอย่างที่
หมอสุกิจว่า ถ้าพูดถึงอายุน่าจะเป็น
เพี ย งตั ว เลขสำ � หรั บ ประธานชวน
ชวน หลีกภัย
เวลาขึ้นบัลลังก์ทำ�หน้าที่ ได้ ไร้ที่ติ ข้อ
กฎหมายยังแม่นเป๊ะ คุมประชุมแมตช์สำ�คัญอย่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ ปี 2566 ไปได้ราบรื่น แต่ตั้งแต่เปิดสมัยประ
ชุมสภามาน่าจะโหมงานหนักเอาการ ต้องจัดคิวประชุม
สภาสัปดาห์ละ 3 วัน ยิ่งเดือน ก.ค. มีกฎหมายสำ�คัญรอ
อยู่ กม.ลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับ สัปดาห์หน้าประชุมติดต่อกัน
4 วันรวด ก่อนจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตั้งแต่ 19
ก.ค. ที่น่าจะประชุมกันดึกดื่นรวมวันลงมติลากยาว 5-6
วัน นอกจากนายกฯ กับ 10 รมต. ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ประธานชวนต้องฟิตร่างกายรับศึกหนักไม่แพ้กัน.

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อ พ.ศ.2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น
เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์
ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความ
เสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู เมื่อกิจการของเสือป่า
เจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว จึงทรงพระราชดำ�ริว่า ควรจะได้มี
การอบรมของเสือป่าด้วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 จึง
มีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทย นับเป็น
ประเทศที่ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา.

ปุจฉาธรรมของชาวลำ�พูน...
ปุจฉาข้อที่ ๑

กราบขอโอกาสเจ้าค่ะ สำ�หรับแถวที่ ๓ เจ้าค่ะ มีผู้อยากกราบ
ขอโอกาสเรียนถามว่า หลักธรรมะในการทำ�งานกับชุมชนควรมีหลัก
ธรรมข้อใดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยพัฒนาชุมชนนั้นให้
ควบคู่ ไปทั้งทางธรรมและทางโลก มีการพัฒนาไปด้วยกันเจ้าค่ะ...

วิสัชนา...

หลักการทำ�งานร่วมกับทางชุมชน ใช่ไหม.. ก็ ต้อง “รู้” ต้องรู้ ใน
สิ่งนั้นๆ ที่จะทำ� รู้ถึงจุดมุ่งหมายในสิ่งที่เราจะต้องทำ�ว่ามีจุดมุ่งหมาย
อย่างไร ทำ�เพื่ออะไร.. เมื่อมีจุดมุ่งหมายก็ต้องมีหลักการ.. วางหลักการ
ให้มันถูกต้องตามจุดมุ่งหมายนั้น มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และ
สรุปผลตามสภาพความเป็นจริง..
สำ�คัญคือ จุดมุ่งหมายกับหลักการต้องไม่ขัดแย้งกัน ในพระพุทธ
ศาสนาเรียกตรงนี้ว่า อรรถธรรมสัมพันธ์คือ หลักการจุดมุ่งหมายไม่ขัด
แย้งกัน เพื่อการปฏิบัติที่ทำ�ได้จริง อันสอดคล้องตามหลักการและจุด
มุ่งหมายนั้น
การจะเข้าใจในหลักการ จุดมุ่งหมาย ก็ ต้อง “รู้”.. ต้องใช้การรู้
เข้ามาจับ ทุกเรื่องต้องรู้เหตุ มันเป็นเหตุมันเป็นผล อะไรเป็นเหตุ อะไร
เป็นผล ทุกอย่างมันมีเหตุ มันมีผล ไม่ใช่แต่เรื่องภายนอกภายใน ต้อง
พิจารณาให้เห็นจริงทั้งภายในภายนอก จะเข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็น
ผลของสิ่งนั้นๆ...
เมื่อรู้เหตุรู้ผลแล้ว ต้องมารู้ตนเอง เราผู้กระทำ� มีความสัมพันธ์
กับเหตุผลที่ต้องกระทำ�นั้น เข้าใจไหมในเหตุผลนั้น มีความเข้าใจ
ตนเองอยู่ตรงจุดไหน เพื่อนำ�ไปสู่การรู้ประมาณ...
ที่ต้องรู้จักการประมาณในทุกเรื่อง เช่น การประมาณกำ �ลัง
ประมาณความรู้ ตามความเป็นจริง.. ในสังคม สิ่งแวดล้อม บุคคล..
สรุปคือ ต้องประมาณทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไปด้วยกันได้ ไหม
นอกจากนั้น ต้องรู้กาละ กาลเป็นตัวชี้วัดเลยนะ บางเรื่องทำ�ได้
ในกาลนี้ บางทีทำ�ไม่ได้.. สังคม ชุมชน มันมีอะไรเป็นบริบทล่ะ มีดิน
ฟ้าอากาศ กลางวันกลางคืน วันเดือนปี มีพนั ธุกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ ว
ข้องกับเรื่องของจิต เรื่องการกระทำ�นั้นๆ ภายใต้อำ�นาจกฎธรรมะ
นั้นๆ ก็ต้องเข้าใจเรื่องธรรมะในธรรมคติอย่างละเอียดพอสมควร.. จึง
เป็นการรู้อย่างรู้จักพิจารณาโดยแยบคายด้วย “โยนิโสมนสิการ” จึง
จะเรียกว่าเป็นการรู้ ใน “วิถีพุทธ”
แม้รู้ถึงกาลความเหมาะควรยังไม่พอนะ จะต้องรู้ ในบริบทของ
สังคมทั้งหลายด้วยข้อนี้จะสำ�คัญมาก ด้วยจะไปทำ�ในสังคมใดก็ต้อง
รู้บริบทของสังคมนั้นให้ชัดเจน เหมือนพระภิกษุลงไปใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ต้องเรียนรู้เรื่องเหตุ รู้ผล รู้ตนเอง รู้ประมาณ รู้
กาล ความควรความเหมาะ ลงไปในขณะนี้เขายิงกบาลกันอยู่ พระแย่
เหมือนกันนะ ใช่ไหม เขาก่อการร้ายอยู่ มีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นไหม ก็
ต้องไปเรียนรู้เรื่องบริบทในสังคมในภาคใต้ ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ซึ่งมีทั้งศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และความเชื่อตามทิฏฐิต่างๆ โดย
บริบทของสังคมโน้มไปทางวิถีอิสลาม.. แล้วเราเป็นพุทธ จะไปดำ�รงอยู่
อย่างไรที่เหมาะสม..

ห

นอกจากนัน้ จะต้องรูบ้ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องคบหานัน้ ว่า มีพฤติกรรม..
พฤติจิตเป็นอย่างไร เมื่อรู้แล้วนี้ ต้องมากำ�หนดให้ชัดเจนว่า สิ่งที่จะ
ทำ�นี้อะไรคือประโยชน์ ต้องรู้ชัดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นๆ ก่อนที่จะ
คิด พูด ทำ� ในสิ่งนั้นๆ .. การคำ�นึงถึงประโยชน์เป็นธงแรกก่อนจะคิด
ทำ�ในสิ่งใด.. โดยประโยชน์ตน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สังคม มุ่งตรง
ต่อประโยชน์แห่งธรรม จึงควร...
เหมือนการที่พระภิกษุเราลงไปอยู่ภาคใต้ ใน ๕ จังหวัด ก็ต้อง
คำ�นึงพิจารณาในทุกอย่าง ต้องยึดหลักต้องรู้ ใน ๗ ประการตามที่
กล่าวมา จะได้ ไม่ไปเพิ่มปัญหาให้กับทางพื้นที่.. สังคมเขาอยู่กันนิ่งๆ
พระในท้องถิ่นท่านก็อยู่กันดีๆ ของท่าน เมื่อเราเดินทางลงไปเติม
ทำ�ให้เกิดการเคลื่อนไหว จนนำ�ไปสู่การทำ�ให้พระเป็นเป้าหมายของ
การถูกทำ�ลายมากขึ้นก็เป็นไปได้ พระในท้องถิ่นบางรูปจึงไม่สบายใจ
เมื่อมีพระที่อื่นจรมา ท่านเดือดร้อนใจก็ได้.. วัดต่างๆ บางทีบางวัด
ท่านก็ไม่ ได้ต้อนรับ เพราะท่านกลัวพระที่มาทำ�ให้เกิดปัญหาในท้อง
ถิ่นท่าน ท่านไม่รู้ที่มาที่ ไปของพระ พระจรไปดื้อๆ ท่านไม่รับหรอก..
เพราะท่านอยู่กันรูปสองรูปก็พออยู่กันได้ ด้วยท่านเข้าใจในวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอยู่แล้ว ดังนั้นหากพระที่ ไป ไม่ประพฤติให้ถูกต้อง
ทั้งทางพระธรรมวินัยและวัตรปฏิบัติในสังคม ไม่รู้..ไม่เข้าใจในบริบท
สังคม ชุมชน และบุคคล ก็จะนำ�ไปสู่การสร้างปัญหาให้กับองค์กร
บุคคลในท้องถิ่นนั้นๆ ได้
ดังนั้น การรู้ประโยชน์จะต้องสอดคล้องกับการรู้ ในสิ่งที่เหมาะ
ควร รู้ชัดในสิ่งที่เหมาะควรนั้นๆ ซึ่งเป็นข้อที่สำ�คัญมาก
ด้วย สิ่งนี้ แม้มีประโยชน์ หากมันไม่เหมาะ มันไม่ควร ก็ให้ทิ้ง
ไป
หาก สิ่งนี้ ดูไม่มีประโยชน์ แต่มันเหมาะ มันควร ก็ยังพอใช้ ได้..
ความเหมาะควร จึงชี้วัดตัวประโยชน์อีกครั้ง เรื่องสิ่งนี้ดูไม่มี
ประโยชน์ แต่มันเหมาะควรขณะนี้ ก็ต้องหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาใช้ เพราะมัน
เหมาะควรที่จะต้องนำ�มาใช้ ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อก่อเกิดความเป็นกุศล
ธรรม เป็นความดี พูดภาษาชาวบ้านเป็นความดี รู้ชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นว่า
เป็นความดีไหม ที่เรากระทำ�กิจ ความคิดความนึก การพูดการจาของ
เราเป็นไปในทางความพรั่งพร้อมในความเป็นบุญเป็นกุศลไหม และ
ความเป็นกุศลนั้นทำ�ให้เราไม่ลุ่มหลงมึนงง.. เข้าใจถูกต้องตามธรรม..

จึ ง ควรยิ่ ง จะกระทำ � โดยคำ � นึ ง ถึ ง ความรู้ ชั ด ในประโยชน์ แ ละความ
เหมาะควรเป็นเบื้องต้นตามที่กล่าวมา...
ดังกรณี เรื่องของการสนับสนุนให้มีการปลูก-การเสพกัญชา
อย่างเสรี นี่มันถูกไหม ถ้ากัญชาคือยาเสพติด มันก็ผิด.. เท่ากับว่า
รัฐบาลนี้ ประเทศนี้ สนับสนุนให้มีการผิดศีลข้อที่ ๕ เสพสิ่งมึนเมาทั้ง
หลายมากขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดตามมาในความมีประโยชน์บางส่วน แต่
กลับทำ�ให้เกิดโทษมหันต์ จะมีแต่ความหายนะ เพราะสารเสพติดทุก
ชนิดย่อมทำ�ให้มึนเมา จิตใจเลื่อนลอย ขาดสติปัญญา.. คนในสังคม
จะมีแต่สภาพจิตที่หลอกหลอนรื่นเริง ไร้จิตสำ�นึกที่เหมาะควร จะนำ�
ไปสู่ประชาคมที่อ่อนแอ เกียจคร้าน ไม่ขยันขันแข็งในการทำ�กิจการ
งานตามหน้าที่ของตน ยิ่งหากกัญชาเข้าไปในโรงเรียนทั้งหลาย ก็คง
ได้เห็นเด็กมานั่งตาปรือผีกัญชาเข้าสิง.. ครูก็เสพ พ่อแม่ก็เสพ สังคม
มีแต่พวกนั่งยิ้มตาปรือกันเป็นทิวแถว ไม่นาน สังคม ประเทศชาติ ก็
คงล่มจม..หายนะ สรุปว่าในที่สุด ในประโยชน์ที่มีส่วนน้อย แต่กลับมี
โทษส่วนใหญ่แฝงอยู่.. จึงเป็นสิ่งที่ ไร้ประโยชน์ เพราะไม่เหมาะควร ..
ที่จะส่งเสริมให้เกิดการปลูก.. การเสพเสรี ตามที่คนกลุ่มหนึ่งพยายาม
รณรงค์ โน้มน้าวสังคมไปตามทิฏฐิของตนเองและหมู่คณะที่เป็นมิจฉา
ทิฏฐิ.. แท้จริง!!!
จึงควรพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องทำ�หน้าที่ ในนามรัฐบาลของประชาชน ที่จะต้องทำ�ประโยชน์ ให้
กับประชาชน จึงควรคำ�นึงถึงประโยชน์ โดยธรรมะเป็นสำ�คัญที่สุด
เพราะ ถ้าการกระทำ�ใดๆ มันขัดแย้งต่อธรรมะ แม้จะสบประโยชน์
ตน ประโยชน์ท่าน ก็ต้องทิ้งนะ จะเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ โดย
ไม่เคารพธรรม.. ย่อมวิปลาสธรรม.. เป็นมิจฉาทิฏฐิ.. สมบูรณ์ เป็นมาร
แท้จริง มีแต่บาปกรรมเป็นสิ่งตอบแทนในฐานะตัวการ.. ให้มีการกระ
ทำ�ในมิจฉาธรรมทั้งหลาย...
พระเถระที่ท่านบรรลุคุณธรรมชั้นสูงรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่า
สมัยที่ท่านเป็นฆราวาส เป็นครูสอนโรงเรียนพวกฝึกหัดการเกษตรใน
สมัยก่อน ท่านบอกว่าท่านก็ไปแนะนำ�ให้นักเรียนตอนไก่..
ต่อมาเมื่อบวชเป็นพระ ได้ศึกษาปฏิบัติจนบรรลุคุณธรรมชั้น
สูง.. วันหนึ่งท่านปวดที่อัณฑะ ปวดมาก.. ทรมานมาก จนต้องไปเข้ารับ
การผ่าตัด ท่านได้กำ�หนดจิตดูว่าวิบากกรรมอันใดหนอ.. ทำ�ให้ท่านเป็น
เช่นนี้ ภาพปรากฏขึ้นมาให้เห็นการกระทำ�เมื่อตอนที่เป็นครูโรงเรียน
ฝึกหัดการเกษตร ที่ ไปแนะนำ�ให้เด็กนักเรียนตอนไก่.. จึงกล่าวเสมอ..
หากใครจะไปเรียนเรื่องวิชาที่เกี่ยวกับการปาณาติปาตา.. พึงอย่าได้ ไป
เรียนเลย บาปกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะย้อนกลับมาให้
โทษต่อผู้กระทำ� อันเป็นไปตาม “กฎแห่งกรรม” ที่ ไม่มีใครหลีกเลี่ยง
ได้...
เหมือนคนที่ขายสัตว์ ขายชีวิต แม้กุ้งหอยปูปลาทั้งหลาย ไม่มี
บ้านไหนครอบครัวไหนได้ดีสักราย เจ็บไข้ ได้ป่วยสาหัส ค้าชีวิต ค้า
มังสะ ค้ามนุษย์ ค้ายาพิษ ค้าน้ำ�เมา ค้าอาวุธ เป็นมิจฉาวณิชชา ปิด
มรรค ปิดผล ไปไม่ได้เลย.. เพื่อความดับทุกข์.. ปิดสวรรค์ ปิดนิพพาน!
ใครที่ค้าน้ำ�เมาจนร่ำ�รวย ใครค้าอาวุธจนร่ำ�รวย ไม่ได้ดีหรอก
พวกประเทศที่ค้าอาวุธสงครามทั้งหลาย ที่สุดเห็นไหมต้องมายิงกันเอง
อาวุธมากก็ฆ่ากันมาก และในที่สุดด้วยวิบากกรรมที่เร็วกว่าจรวดมิส
ไซล์ ก็จะส่งผลย้อนกลับมาถล่มประเทศตนเองนั่นแหละให้ระวัง ให้
ระวังไว้สิ่งที่ทำ�ไว้.. จำ�ไว้นะ ที่สุด.. ไม่มี ใครเก่งเกินกรรม!.

เจริญพร
dhamma_araya@hotmail.com

ไฟเขียว ‘ยูเอวี’ อิสราเอล
ทร.โล่งใจผ่านโครงการ 4 พันล้าน

ลังจากกองทัพเรือ (ทร.) ได้ตัดสินใจ
เลือกอากาศยานไร้คนขับ (UAV) รุ่น
Hermes 900 จาก Elbit Systems
- Aerospace ประเทศอิสราเอล เข้า
ประจำ�การ ใน โครงการจัดหาอากาศยานไร้
คนขับประจำ�ฐานบินชายฝั่ง เรียบร้อยแล้ว
เรื่องดังกล่าวได้ถกู ส่งไปยัง 2 ส่วนเพื่อพิจารณา
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย คื อ สำ � นั ก งบประมาณ
กลาโหมเพื่อดูเรื่องความถูกต้องของเอกสาร
และส่ ว นที่ ส องคื อ สำ �นั ก งบประมาณ กระ
ทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของราคา และราคากลาง
แต่ โครงการดังกล่าวก็ถูกฝ่ายค้านหยิบ
ยกขึ้นมาอภิปรายในเรื่องของราคา ประสิทธิ
ภาพ และความจำ�เป็นในการจัดหา UAV ติด
อาวุธ โดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.
กลาโหมได้ลุกขึ้นชี้แจง และรับไปตรวจสอบ
ข้อมูล ซึ่งมีกระแสข่าวว่า โครงการถูกตีกลับ
ไปให้ ทร.พิจารณา และนำ�เสนอข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่อง
ตัวเลขงบประมาณที่ ไม่ตรงกัน
ก่อนหน้านั้น ทร.ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นระยะๆ ในปม
ประเด็นอุบัติเหตุระหว่างการทดสอบการบิน และรายละเอียดอื่น รวม
ถึงขั้นตอนกระบวนการ ตั้งแต่ความต้องการเบื้องต้นที่ ทร.ต้องการ
จัดหาให้ ได้ 3 ระบบ เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ตอน
ล่าง อันดามัน โดยนำ�เข้าประจำ�การใน 3 ทัพเรือภาค ทั้งนี้แต่ละ
ระบบประกอบไปด้วย UAV 3 เครื่อง สถานีควบคุมภาคพื้น อุปกรณ์
ติดตั้งที่จะใช้ หรือ mission payload ที่ใช้ ในการปฏิบัติภารกิจ รวม
ถึงอุปกรณ์ที่จะใช้ ในการส่งกำ�ลังบำ�รุง การสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
“ที โออาร์” ระบุว่า ทร.ต้องการอย่างน้อย 1 ระบบ 3 เครื่อง
ส่วนสถานีควบคุมภาคพื้นได้ก�ำ หนดไว้ว่า ให้จัดตั้ง 1 สถานี เพื่อคุม
UAV 2 เครื่อง ขณะที่เกณฑ์คัดเลือกแบ่งเป็นด้านราคา 20 เปอร์เซ็นต์
และคะแนนด้านเทคนิค 80 เปอร์เซ็นต์
“หากบริษัทใดผ่านเกณฑ์ราคาได้ ก็ต้องมาดูที่คะแนนเทคนิค
และจำ�นวนอากาศยานที่เสนอมา ซึ่งเชื่อว่าการคัดเลือกแบบวิธีนี้
มีความคุ้มค่าเพราะได้ของดีและมาก อีกทั้งการจัดหาครั้งต่อไปไม่
จำ � เป็ น ต้ อ งสู ญ เสี ย งบประมาณเพิ่ ม ในเรื่ อ งอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น อื่ น ๆ
เพราะโครงการระยะที่ 1 สามารถจัดหาครอบคลุมทั้งหมด ทั้งสถานี
ควบคุมภาคพื้น อุปกรณ์ติดตั้งที่ ใช้ ในการปฏิบัติภารกิจ อุปกรณ์ที่จะ
ใช้ ในการส่งกำ�ลังบำ�รุง การสนับสนุนอื่นๆ” แหล่งข่าวระบุ
จนกระทั่งล่าสุด สำ�นักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ทร. ได้
ออกประกาศ กรณีที่ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำ�หรับซื้ออากาศยานไร้คน

ขับประจำ�ฐานบินชายฝั่งจำ�นวน 1 ระบบ พร้อมระบบสนับสนุนและ
การดำ�เนินการติดตั้ง เชื่อมต่อ การทดสอบทดลอง การฝึกอบรม การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสนับสนุนด้านการส่งกำ�ลังบำ�รุงอะไหล่ เครื่อง
มือ เอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
Elbit Systems Ltd. ประเทศอิสราเอล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
120 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 4,004,652,000.00 บาท (สี่พันสี่ล้าน
หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเป็นราคายกเว้นค่าอากรทาง
ศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบงาน ณ กบร.กร. อ.บ้านฉาง
จว.ระยอง หรือพื้นที่ที่กองทัพเรือกำ�หนด ประกาศ ณ วันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ.2565
สมพงษ์ นนท์อาสา บรรณาธิการนิตยสาร Battlefield Defense
ให้ข้อมูลว่า Elbit Systems ได้เสนออากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ
Hermes 900 จำ�นวนทั้งสิ้น 7 เครื่อง สถานีควบคุมภาคพื้นดิน 2
สถานี และสถานีควบคุมภาคพื้นดินแบบ Indoor อีก 1 สถานี ซึ่ง Elbit
Systems เป็นบริษัทผู้ผลิต UAV เป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ
1 ของอิสราเอล โดยกองทัพอิสราเอลมี UAV ของ Elbit Systems ใช้
มากกว่า 90% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลก็ได้ ใช้ UAV ของ
Elbit Systems ทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ UAV ของ Elbit Systems ยัง
มีใช้งานในอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก อังกฤษได้ยอมรับโดยให้ Elbit
Systems ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน UAV ให้กับบริษัท Thales และ
ทำ�การผลิตในอังกฤษใช้ชื่อว่า Watch Keeper (Hermes 450) สำ�หรับ
การใช้งานในกองทัพอังกฤษอีกด้วย

Hermes 900 เป็น UAV รุ่นใหม่ที่มี
ความทันสมัย เหมาะสำ�หรับการใช้งานทาง
ทะเลในภารกิจบินลาดตระเวนและตรวจการณ์
มีหลายประเทศนำ�ไปใช้งานเช่น ชิลี แคนาดา
ก็ นำ � ไปใช้ ง านทางทะเลมากกว่ า การบิ น ทาง
บก รวมถึงฟิลิปปินส์และประเทศในอาเซียน
ประเทศหนึ่ง ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเกาะ
ก็ต้องใช้ปฏิบัติภารกิจบินในทะเลเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม Hermes 900 สามารถใช้งาน
ได้ดี ในการบินตรวจการณ์ทั้งทางบกและทาง
ทะเล
นอกจากจะเป็นผู้ผลิต UAV แล้ว Elbit
Systems ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เกือบทั้งหมด
ที่ติดตั้งใน UAV ด้วย เช่น กล้องตรวจการณ์
ที่ทันสมัย มีความละเอียดสูง ระบบสื่อสาร
และอื่นๆ ทำ�ให้มีความพร้อมในการสนับสนุน
ด้านอะไหล่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดอายุการ
ใช้งาน
สำ�หรับราคาของ Hermes 900 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ Elbit
Systems ขายให้ฟิลิปปินส์ เมื่อคิดราคาต่อเครื่องที่ติดตั้งอุปกรณ์
มาตรฐาน UAV ของกองทัพเรือไทยมีราคาถูกกว่า อีกทั้งของ ทร.ไทย
ยังมีการติตตั้งระบบอาวุธทั้ง Hardware และ Software สำ�หรับภารกิจ
โจมตีในอนาคตได้ ในขณะที่ของฟิลิปปินส์ ไม่มีระบบนี้ ส่วนเรื่องการ
จัดหาอาวุธมาติดตั้งกับ UAV นั้น จะมีการจัดหาตามมาในภายหลัง
โดยที่กระทรวงกลาโหมอิสราเอลได้ยืนยันและยินดีขายอาวุธให้กับ
กองทัพเรือไทยด้วยเช่นกัน
ขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ Thai armed force ระบุว่า Hermes
900 เข้าประจำ�การครั้งแรกในกองทัพอิสราเอลตั้งแต่ปี 2012 ใช้
เครื่ อ งยนต์ ลู ก สู บ น้ำ � หนั ก วิ่ ง ขึ้ น สู ง สุ ด 1,180 กิ โ ลกรั ม น้ำ � หนั ก
Payload 350 กิโลกรัม บินได้นาน 36 ชั่วโมง ความสูงปฏิบัติการ
30,000 ฟุต แต่ไม่มีขีดความสามารถในการติดตั้งอาวุธได้ นอกจาก
อิสราเอลแล้ว ยังมี ใช้งานในอาเซอร์ ไบจาน บราซิล แคนาดา ชิลี
โคลอมเบีย ไอซ์แลนด์ เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ และสวิตเซอร์แลนด์ และมี
ผลงานในการปฏิบัติงานในสงครามทั้งในอิสราเอลและอาเซอร์ ไบจาน
ส่ ว นประเทศและหน่ ว ยงานที่ ใ ช้ Hermes 900 ในภารกิ จ
ลาดตระเวนทางทะเลก็เช่น ไอซ์แลนด์ที่ ใช้ ในการลาดตระเวนเขต
เศรษฐกิจจำ�เพาะ ฟิลิปปินส์ที่ใช้งานในการลาดตระเวนทั้งทางบกและ
ทางทะเล แคนาดาที่ใช้ ในการลาดตระเวนรักษากฎหมายทางทะเลใน
แถบอาร์กติก หรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเลยุโรปของ
สหภาพยุโรปก็ใช้ ในการลาดตระเวนทางทะเลในน่านน้ำ�ของสหภาพ
ยุโรปเช่นกัน.
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น่

เดียว

าคิด...

ถึงจะเป็นประเด็นทีร่ กู้ นั อยูแ่ ล้วว่า การย้ายพรรค
ของ ส.ส.ต้องทำ�ภายในกี่วัน ในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่ก็มีประเด็นต่อเนื่องให้ต้องพูดถึงกันมากที

มาตรา ๙๗ (๓) ระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.ไว้ว่า
“...เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่
เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบ
วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะ
เหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบ
วัน....”
รัฐบาลลุงตู่วางไทม์ ไลน์การทำ�งานมานานพอควรแล้วว่า
จะอยู่เป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปก ๒๐๒๒) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายนนี้
หลังจากนั้นยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการยุบสภาหรือไม่
จะยุบหรือไม่ยุบโดยเงื่อนเวลาแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่
แม้วาระของสภาผูแ้ ทนราษฎรจะหมดลงวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๖ แต่สมัยประชุมสภาสมัยสุดท้ายจะปิดลงวันที่ ๒๘ กุมภา
พันธ์ ๒๕๖๖
ก็หมายความว่า ส.ส.สามารถประชุมสภานัดสุดท้ายได้ ใน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
หลังจากนั้นก็ปิดสมัยประชุม
หากมีการยุบสภาต้นปี การเลือกตั้งก็เกิดขึ้นก่อนกรณีสภา
อยู่ครบวาระเพียง ๒-๓ เดือนเท่านั้น
แต่ในมุมการเมืองส่วนใหญ่แล้ว รัฐบาลพยายามจะอยูค่ รบ
วาระมากกว่ายุบสภา
เว้นเสียว่าความนิยมในตัวรัฐบาลไต่ขึ้นไปแตะเพดาน
สูงสุด การชิงยุบสภาเพื่อความได้เปรียบในการเลือกตัง้ อาจเกิดขึน้
การเป็ น เจ้ า ภาพประชุ ม เอเปกมี ค วามสำ � คั ญ ทั้ ง ในแง่
ภาพพจน์ทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี และการทำ�ข้อตกลง
ทางการค้ากับประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
เช่นการประชุมเอเปกที่ ไทยเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๔๖
หลังจากการประชุมเอเปกได้สิ้นสุดลง ไทยได้มีข้อตกลงร่วมกับ
บางเขตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปกทันที
อาทิ ข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศจีน

‘ลุงตู่’ ชี้อนาคต พปชร.
ความตกลงสภาอุตสาหกรรมระหว่างไทยและรัสเซีย เป็นต้น
นอกจากนี้การมาเยือนไทยของผู้นำ�ชาติเอเปก ๒๑ ชาติ อาทิ
ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์
สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย
ไต้หวัน ชิลี เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี เปรู รัสเซีย และเวียดนาม ล้วน
สามารถยกระดับภาพความเป็นผู้นำ�อินเตอร์ ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา ได้ ไม่ยาก
แต่...ต้องอยู่บนเงื่อนไขผู้นำ�ประเทศยักษ์ ใหญ่ต้องมากันครบ
โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกากับรัสเซีย
เพราะนี่จะเป็นเวทีแรกๆ ที่ทั้งคู่ได้เจอกัน หลังเกิดสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน
หาก “ลุงตู่” ต้องการภาพอินเตอร์ ทีมงานนายกฯ น่าจะ
วางแผนเอาไว้แล้วว่า ไทยจะรับอาสาเป็นตัวกลางในการพูดคุย
หรือไม่อย่างไร
ไม่ใช่เล่นเกินเบอร์
แต่เป็นโอกาสที่ ไทยทำ�ได้
จำ�เป็นครับที่ “ลุงตู่” จะต้องปรับบุคลิกนิดหน่อยให้ดูสมาร์ท
และสมูธกว่าเดิม เพื่อให้ภาพรวมการประชุมเอเปกดูราบรื่น และ
ยิ่งใหญ่ไร้ตำ�หนิ
ทั้งหมดจะมีผลต่อการเลือกตั้งมหาศาล
โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. และเขตเมืองของจังหวัดต่างๆ
พูดง่ายๆ เวทีการประชุมเอเปก เป็นได้ทั้งเวทีสนับสนุนให้

“ลุงตู่” ติดลมบน พรรคการเมืองไหนได้ ไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐ
มนตรีเตรียมฉลองได้เลย
ในมุมกลับ เป็นเวทีฆ่า “ลุงตู่” ได้เช่นกัน
กรณีนี้เกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
ปัจจัยภายในคือ การเมืองภายในประเทศเอง การสนับสนุน
ม็อบของพรรคการเมืองจะเกิดขึ้นแน่นอน แต่ระดับความรุนแรงยัง
ฟันธงไม่ได้ อยู่ที่สถานการณ์การเมือง ณ ขณะนั้นเป็นหลัก
หากเกิดความผิดพลาดเพราะเกมของชาติมหาอำ�นาจ ที่ใช้
เวลาเอเปกห้ำ�หั่นกัน เป็นปัจจัยภายนอกที่ ไทยควบคุมได้ยาก
กรณีนี้ก็น่ากลัวเช่นกันหาก “ลุงตู่” ไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็น
มือประสาน
และกรณีเดียวกันนี่เองสามารถสร้างชื่อให้ “ลุงตู่” ดังไปก้อง
โลก หากสามารถจบปัญหาระดับโลกได้ที่ ไทย
เวทีนี้จึงสำ�คัญต่อการเลือกตั้งอย่างมาก
หากจบเอเปกกระแส “ลุงตู่” พุ่งกระฉูด ก็เป็นไปได้สูงว่า
จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเป็นวิถีของประเทศที่ใช้ระบบ
รัฐสภา
รัฐบาลมีความนิยมสูงก็ชิงยุบสภาเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้รัฐบาล
มีเสียงมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลที่มั่นคงขึ้นด้วย
ฉะนั้น ส.ส.จะย้ายพรรคก็ต้องเล็งให้ดี
สูตรง่ายๆ อยู่ครบวาระต้องย้ายก่อนเลือกตั้ง ๙๐ วัน
ยุบสภาย้ายก่อนเลือกตั้ง ๓๐ วัน
หากไม่มีอุบัติเหตุการเมืองใดๆ และรัฐบาลลุงตู่ จัดประชุม
เอเปกผ่านไปเรียบร้อย หลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ฝุ่นตลบแน่นอน
“ลุงตู่” แผ่ว พลังประชารัฐก็วูบ
กลับกัน “ลุงตู่” ขึ้นหม้อ พลังประชารัฐเตรียมซื้อเก้าอี้เข้า
พรรคเพิ่ม
แต่ก็มีความพยายามทำ�ให้รัฐบาลลุงตู่จบในเดือนกรกฎาคมนี้
เช่นกัน
ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
“ธรรมนัส พรหมเผ่า” ยังเป็นหอกข้างแคร่ที่ควรให้ความ
สนใจหรือไม่?
มองในแง่แท็กติกทางการเมือง “ธรรมนัส” สร้างความปั่น
ป่วนได้ ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงขั้นล้มรัฐบาล เพราะ “ลุงป้อม” ค้ำ�อยู่
เหนือ “ธรรมนัส” อีกที

ท่าทีของ “ธรรมนัส” ในวันนี้จึงมีเป้าหมายแซะ “ลุงตู่”
เป็นหลัก
การเมืองไม่มีมิตรแท้ ศัตรูถาวร
เพื่อไทยทำ�ท่าจะยืมจมูก “ธรรมนัส” หายใจ แต่ก็ทำ�ได้ ไม่
เต็มที่ เพราะ “ธรรมนัส” เองก็มีแผลรอบตัว
ที่สำ�คัญเป็นแผลที่ฝ่ายค้านเป็นคนแทงเสียเอง
จึงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกันอยู่
ทำ�ไม “ธรรมนัส” ต้องเขย่า “ลุงตู่” แล้วทำ�ไม “ลุงป้อม”
ไม่ห้ามปราม หรือห้ามไม่ได้
แน่นอนครับเป้าหมายของ “ธรรมนัส” ไม่ใช่หัวหน้าพรรค
เศรษฐกิจไทย แต่ต้องการตำ�แหน่งใหญ่ในรัฐบาล
อัปตัวเองขึ้นมาอีกระดับ ก็ต้องชนรุ่นใหญ่
การห้ามปรามของ “ลุงป้อม” ก็คือจับแยกออกจากพลัง
ประชารัฐ ส่งไปคุมพรรคเศรษฐกิจไทย ทำ�มากกว่านี้คงยาก
เพราะน้ำ�พึ่งเรือเสือพึ่งป่า
แต่การเขย่า “ลุงตู่” ของ “ธรรมนัส” นั่นไม่ค่อยจะได้ผล
นัก ก็เพราะแผลรอบตัวนั่นเอง
วันก่อน “ธรรมนัส” พยายามจะส่งสัญญาณว่า
“...หากได้รับเสียงสนับสนุนในสภาน้อย มันก็ควรที่จะต้อง
พิจารณาตัวเอง...”
“...ถ้าเป็นผมเอง ถ้าได้ที่ โหล่อย่างนั้น ก็คงจะไป...”
“ธรรมนัส” คงลืมไปว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รัฐนตรีที่ ได้คะแนนเสียงไว้วางใจน้อย
ที่สุดชื่อ “ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์”
ได้คะแนนไว้วางใจ ๒๖๙ คะแนน
ขณะที่ “ลุงตู่” และรัฐมนตรีคนอื่นๆ ได้ ๒๗๒ คะแนน
ยกเว้น “ลุงป้อม” ที่กระโดดไป ๒๗๗ คะแนน
“ธรรมนัส” โหล่สุด และไม่ลาออก แต่ถูก “ลุงตู่” ปลดใน
เวลาต่อมา
การเมืองไม่ได้เล่นกันวันเดียวครับ
อดีตจะเป็นชนักติดหลังไปจนตาย
คนที่จะชี้อนาคตรัฐบาลและพลังประชารัฐไม่ใช่ “ธรรม
นัส”
แต่เป็น “ลุงตู่”.

ผู้สร้างบารมี
ธรรมนัส แรงส่ง พลุสวย
เป็นสีดำ�มืดด้วย พลุสง่า
พลุประยุทธ์ จันทร์ โอชา
สว่างตา สว่างใจ ได้เจอ

ทัพหน้าปราบมาร

ป

ฝ่ายค้านก็มาเป็นฟ้ามืด
พลุประยุทธ์ยาวยืดนำ�เสนอ
อีกมุม ก็เหมือน เพื่อนเกลอ
ช่วยเธอ ฝึกทน กุศลธรรม
ผิดชอบกัน จะน้ำ�ตาตกก็โน้นและครับ ถูกฟ้องร้อง
โทนี่ กับ กะปิบูด เป็นแนวร่วมกันแบบหลวมๆ แต่จุด
มุ่งหมายสุดท้ายอาจเป็นเรื่องเดียวกัน แม้ โทนี่จะสู้แบบไม่
เต็มเหมือนพรรคพวกกะปิบูด แต่ลึกๆ เขาต้องการสิ่งเดียว
กัน เพียงแต่ โทนีฉ่ ลาดกว่ากะปิบดู รอคอยกอบโกยหากบรรลุ
เป้าหมาย ส่วนกะปิบูดอาจเป็นแค่หนังหน้าไฟให้ โทนี่.

ไทยทำ����������������
(อะไรตามใจชอบ)ไทยใช้(บ๋อย)-ไทย(ไม่)เจริญ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
จำ�ได้ว่าคำ�ขวัญ “ไทยทำ� ไทยใช้ ไทยเจริญ” เกิดขึ้น
ในยุคถนอม-ประพาส แต่วันนี้เปี๋ยนไปแล้ว เป็นไทยทำ�อะไร
ตามใจชอบ อ้างแต่สิทธิเสรีภาพ อยากจะจอดรถหน้าบ้าน
ใคร ฉันพอใจจะจอด ถนนหลวงฉันพอใจจะเอากระถางต้น
ไม้ จักรยานเก่าๆ ถังขยะ มาขวางถนนหน้าร้านเพื่อไม่ให้
ใครมาจอด ยกเว้นคนที่จะมาซื้อสินค้าร้านฉัน (เมืองขอนมี
ทุกถนน ผลก็คือผมจะไม่ยอมซื้อสินค้าของร้านที่มีพฤติกรรม
เช่นนี้เด็ดขาด วันนี้ ไทยทำ�ปืนขายออนไลน์ ไทยค้ายาเสพ
ติด ไทยหลอกลวงเล่นแชร์ ไทยหลอกลวงขายสินค้าออนไลน์
ฯลฯ เพราะเสรีภาพกระฉูด
ไทยใช้บ๋อย ผมไม่ได้หมายถึงนักสนุกเกอร์ ไทยที่ชอบ
ใช้บ๋อย แต่หมายถึงสามสัส&Tony ที่ชอบใช้บ๋อยเหมือนกัน
วันนี้กะปิบูดส่งสัญญาณ ๕ ข้อ ปฏิรูป ปฏิวัติ และก่อการร้าย
มาจากเมืองแพรีส Tony ก็ส่งสัญญาณควันมาจากเมืองดูไบ
สั่งให้เสื้อแดงร่วมมือกับกิโยตินเคลื่อนไหวทั่วประเทศ หวัง
เผาบ้านเผาเมือง โดยเฉพาะกะปิบูดนั้นสั่งการถี่ยิบ หวังจะ
พังกำ�แพงคุกให้ ได้ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์กิโยตินสยาม
ดังนั้นไทยจึงไม่เจริญ เพราะไทยทำ�ลายไทย มิจฉา
อาชีพเต็มประเทศ ทุกวันนี้อย่าหวังหาความจริงจากธุรกิจ
ออนไลน์ เช่นเดียวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นแชร์ ไลน์ ผมสงสัย
ว่า Tony ตั้งกระทรวงดีอีเอสขึ้นมาทำ�ไม เพราะทำ�ได้แต่ใช้
กฎหมายอื่นๆ จัดการกับ “ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงแต่
สร้างความหวาดกลัว” ซึ่งก็ไม่สามารถควบคุมละครแม่นาก
พระโขนงได้ เพราะเด็กๆ ที่ยังไม่รู้ความเห็นแขนแม่นากยาว
มากก็จะต้องหวาดกลัว ฮิฮิ
สารพัดเรื่องโกหก สารพัดเรื่องชั่ว สารพัดเรื่องเลว
เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้ เพราะชั่วๆ คนไทย (ส่วนใหญ่)
กระทำ�ดีๆ (คนไทยส่วนน้อยกระทำ�) วันก่อนกลับมา “รีเมก”
อีกแล้ว เพราะประโยคเด็ด “เผาไปเลยครับพี่น้อง ผมรับผิด
ชอบ” วันนี้คนที่ประกาศรับผิดชอบก็กลับมาประกาศซ้ำ�อีก
แล้ว แต่กเ็ ป็นเพียงกระบอกเสียงของผูก้ อ่ การร้ายแดนไกล เป็น
ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย
กะปิบูดเอย Tony เอย ที่ประกาศเจตนารมณ์จากแดน
ไกลนัน้ ก็เป็นเพียงฝันกลางแดด ไม่มีโอกาสเป็นจริง วันนีฝ้ า่ ย
แค้นฝ่ายค้านเคาะชื่อ ๑๑ รมต.ทีจ่ ะถูกขึงพืดกลางสภามาแล้ว
แล้วยังมี “ทฤษฎีสมคบคิดแอบอยู่ด้วย” หวังผลประโยชน์
หลังการเลือกตั้ง ที่ดูเหมือนว่า ประชานิยม+ประชารัฐนิยม

จะหลอมละลายรวมกันอย่างแน่นอน ตอกย้�ำ ทฤษฎีสมคบคิด
รัฐประหาร ๒๒ พ.ค.๕๗ ประเทศไทยเป็นเช่นนี้ เพราะไทย
ทั้งหลายล้วนแต่เห็นแก่ตัว โกงได้เป็นโกง กินได้เป็นกิน ทุก
หย่อมหญ้า เครียดเพราะไวรัส&วัคซีน ก็ตอ้ งคลายเครียดด้วย
การตั้งวงสุรา ตั้งวงไพ่ นัดซิ่งกลางถนน นัดชุมนุมขว้าง
ประทัดยักษ์ บรรดาขาแชร์ ไลน์ก็สร้างเฟกนิวส์คลายเครียด
นินทาว่าร้ายคลายเครียด ทำ�ไมไม่นั่งสมาธิ สวดมนต์ พุทโธ
คลายเครียด ก็เพราะดีๆ คนไทยไม่ทำ� ชั่วๆ คนไทยชอบทำ�
สุดท้ายก็อยากจะนำ�แชร์ ไลน์เรื่อง หนีส้ นิ ประเทศชาติ
ปัญหาการศึกษา ปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม พีเอ็ม ๒.๕ : ฝน
แล้ง : น้�ำ ท่วม : บัณฑิตตกงานเพราะไม่มงี านให้ท�ำ +เลือกงาน
สบาย แต่ที่สำ�คัญขอให้ผ่านปัญหาความสูญเสียจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ โดยมีความสูญเสียน้อยที่สุด แล้ว
ที่สำ�คัญที่รอก่อปัญหารุนแรงก็คือ “การเมืองวิบัติ”
ผมตอบรุน่ น้องทีส่ ง่ แชร์ ไลน์เรื่องนีว้ า่ “ฝันกลางวันเลย
นะท่านอาจารย์” เราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง อย่า
ไปภวังค์กับเรื่องในอดีต และเรื่องในอนาคต (ครูบาอาจารย์
หลายท่านเทศนาให้เราอยู่กับความจริง) ทำ�วันนี้ ทำ�วินาทีนี้
ให้ดีที่สุด อย่าฝันว่าเมื่อนั้น เมื่อนี้จะดีขึ้นเอง ถ้าเป็นชาวพุทธ
แท้จะต้องมี “ไตรสรณคมน์” เป็นที่พึ่ง อย่าพึ่งหมอดู หมอ
เดา โหราจานสารพัดวิชา ไพ่ยิปซียิปโซ ฮวงจุ้ยที่ดูเหมือน
รัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจะเสียงบประมาณตกแต่งทำ�
เนียบฯ ไปเป็นจำ�นวนมาก แต่ก็เซมๆ แปะเอี๊ย
นายกิมเฮง
นิสัยทำ�อะไรตามใจ ชอบสร้างปัญหาเยอะจริงๆ นะ
ครับ ข้างบ้านทะเลาะกันถึงขนาดยิงกันตาย เพราะทำ�อะไร
ตามใจชอบนี่แหละครับ แม้บางครั้งจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่
ก็สังเวยชีวิตกันมาเยอะแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาครับ สังคมที่
ขาดวินัยจะมีปัญหาอะไรตามใจชอบกันอยู่เรื่อยๆ
ในส่วนของการเมือง ใครทำ�อะไรตามใจชอบคือหายนะ
ครับ นึกจะก่อม็อบเผาบ้านเผาเมืองก็ทำ� นึกจะใส่ร้ายใครก็
ใช้ โซเชียลเป็นเครื่องมือ เดี๋ยวนี้มันง่ายไปหมดครับ ทุกคน
สามารถแสดงตัวตนในโซเชียลได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรับ

ได้ผล

* ไล่ “บิ๊กตู่” ลาออกไปให้เต็มสูบ
“ปฏิรูปสถาบัน” นั้นเป้าหมาย
ยกเลิก “ม.๑๑๒” ต้องทำ�ลาย
ที่ ไอ้พวก “ม็อบควาย” ได้ทำ�มา
* ปลุกระดมกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
ผลก็ยังไม่สมมาดปรารถนา
ทั้ง “๓ กีบ-๓ สัส” นัดกันมา
“ทะลุฟ้า” หาสำ�เร็จเสร็จไม่เจอ
* “แนวร่วมธรรมศาสตร์” ยังพลาดเป้า
ทำ�ได้แค่ปลุกเร้านำ�เสนอ
หลอกให้ “ม็อบ” ทั้งหลายได้ ไปเจอ
“แก๊สน้ำ�ตา” และ “คุก” เกร่อเผลอมี “ตาย”
* ปีสองปีที่ผันผ่านงานจึงกร่อย
ผู้ที่คอยดูผลบนเป้าหมาย
“ล่มชาติ-ล่มเจ้า-ล้มประยุทธ์” จุดสุดท้าย
ก็ไม่ได้สมหวังดังตั้งใจ
* วันนี้ “ม็อบ” กลับมาอีกคราหนึ่ง
เป็น “ม็อบ” ซึ่งไร้แกนนำ�ทำ�เป็นไก๋
ว่าไม่มี “ผู้หนุนหลัง” ทุกครั้งไป
มีแต่ “พวกจัญไร” นั้นไงทำ�
* จึง “สามเหลี่ยมดินแดง” เริ่มแรงเดือด
หลังได้เหือดหายไปไม่เป็นส่ำ�
จับตามองให้ดีมี “พวกระยำ�”
ต้องรับกรรมอีกเท่าใดในครั้งนี้
* ครับ...ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ทั่นผู้ว่าฯกทม.อย่าชักช้าไวเร็วรี่
อำ�นวยความสะดวกพวกนี้ที
จัดรถเยี่ยว-รถขี้อย่าลีลา
* การชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ทุกทุกท่านทำ�ได้เสมอหน้า
วันนี้เจอของจริงแล้วนะแก้วตา
ตามที่ “หาเสียง” ไว้ ได้ผลเอย (ฮา)
สมโชค พลรักษ์

ระกาศเสียงดังฟังชัดจาก “สายัณห์ ยุติธรรม” ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน
ฐานะผู้ทำ�หน้าที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม หรือทีมปราบมารของพรรค
พปชร.
จะเป็น “ผู้นำ�ทัพหน้าปราบมารศึกซักฟอก” ครั้งนี้
เล่นเอาคอการเมือง รอลุ้น รอฟัง รอติดตาม การอภิ
ปรายไม่ ไ ว้ ว างใจรั ฐ มนตรี ร ายบุ ค คลตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา
151 ซึ่งหากยึดตามคิววางของรัฐบาลที่ประสานไปยังรัฐสภา ก็
น่าจะมีขึ้นในวันที่ 19 ก.ค.2565
แต่จะ “ซักฟอก” กันกีว่ นั กีค่ นื ก็คงต้องรอติดตาม เพราะ
ฝ่ายรัฐบาลวางเอาไว้ 4 วัน แต่ฝ่ายค้านต้องการ 5 วัน ซึ่งจนถึง
ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด
อย่างไรก็ดี หลังจากฟัง “ฝ่ายค้าน” โหมโรง “ซักฟอก”
มาหลายวัน ทั้งการจัดขุนพล จัดทีมงาน นำ�รัฐมนตรีในรัฐบาล
“บิ๊กตู่” ขึ้นเขียงทั้ง 11 ราย ตอนนี้ “ฝ่ายรัฐบาล” ก็เปิดกลยุทธ์
ที่เตรียมพร้อมรับศึก “พ่นน้ำ�ลาย” ในสภากันแล้ว
“ในการอภิ ป รายครั้ ง
นี้เราตั้งชื่อว่า สงครามครั้ง
สุดท้ายจะใช้ต�ำ ราพิชยั สงคราม
โดยวางผมเป็นทัพหน้าและให้
ที ม ของพรรคประชาธิ ปั ต ย์
เป็นปีกซ้าย ส่วนพรรคภูมิใจ
ไทยเป็นปีกขวา สำ�หรับนาย
นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร
สวรรค์ พรรคพลังประชา
รัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐ
บาล จะเป็นทัพหลวง นาย
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.
สายัณห์ ยุติธรรม
นครศรีธรรมราช พรรคประ
ชาธิปัตย์ และนายชาดา ไทย
เศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เป็นทัพหลัง ตั้งเป้าหมาย
ไม่ปล่อยให้ฝ่ายค้านล่วงล้ำ�เกินกว่าข้อบังคับกำ�หนด”
“สายัณห์” แห่งพรรค พปชร.บอกเอาไว้
พร้อมๆ กับหยันฝ่ายค้านกลับไปชนิดแสบๆ คันๆ
“ผมคาดหวังที่จะฟังการอภิปรายของฝ่ายค้านว่า นายก
รัฐมนตรีบริหารประเทศมากว่า 3 ปีผิดพลาดอย่างไร มีทุจริต
ตรงไหน หรือไม่ก้าวหน้าอย่างไร ไม่ใช่ว่าประกาศมีหมัดเด็ด แต่
หลายครั้งเป็นเพียงหมัดแย็บ ขี่ม้าเลียบค่ายตลอดเวลา.... หาก
อภิปราย 2 วันยังวนอยู่ในอ่าง จะขอเวลา 4-5 วันไปทำ�ไม และ
มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่องครักษ์พิทักษ์รัฐบาล หากทำ�หน้าที่
เป็นตัวป่วน ไม่เป็นตามข้อบังคับ ก็จะทำ�ให้เสียคนได้เหมือน
กัน แต่หากทำ�หน้าที่ตามข้อบังคับ เชื่อว่าประชาชนจะชื่นชม
เข้าใจ ซึ่งถือว่าเป็นการโชว์คุณภาพของฝ่ายค้าน ขณะเดียวกัน
ก็เป็นการโชว์การทำ�งานของรัฐบาลในคราวเดียวกัน”
สงครามน้�ำ ลาย “ยกแรก” ออกโรงเรียกแขกกันไปเรียบร้อย
สำ�หรับ “สายัณห์ ยุตธิ รรม” ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) เกิดวันที่ 8 สิงหาคม 2508 จบการ
ศึกษานิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง, รัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ เคยดำ�รงตำ�แหน่งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังทำ�หน้าที่ โฆษกคณะ
กรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนฯ,
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภาผู้แทนฯ ถือเป็นนักการเมืองที่มีประ
สบการณ์สูงคนหนึ่งในแวดวงการเมืองเลยทีเดียว.
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6 เศรษฐกิจ

ลุ้น66SMEผลประกอบการฟื้น
ห้างค้าส่ง-ปลีกยันไม่ปรับขึ้นราคา

นายวัฒนศักย์ เสือเอีย่ ม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิด
เผยว่า กรมฯ ได้ประชุมร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวก
ซือ้ เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยได้รบั
การยืนยันจากผูป้ ระกอบการว่าจะไม่มกี ารปรับขึน้ ราคาในช่วง
นี้ และยินดีทจ่ี ะให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์จดั โปรโม
ชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กบั ประชาชน
และกรมฯ ยังได้ขอความร่วมมือให้ตรึงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในช่วงนี้ และสำ�หรับราคาจำ�หน่ายปลีกจะต้องไม่ให้มกี ารเอา
เปรียบผูบ้ ริโภค โดยให้มกี ารปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน

ธอส.ช่วยลูกหนี้เอ็นพีแอล

นายฉัตรชัย ศิรไิ ล กรรมการผูจ้ ดั การธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ขยายมาตรการช่วยเหลือลูก
หนีส้ ถานะเอ็นพีแอล หรือลูกหนีส้ ถานะเอ็นพีแอลทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การใช้มาตรการช่วยเหลือของธนาคาร หรืออยูร่ ะหว่างปรับ
โครงสร้างหนี้ หรือลูกหนีส้ ถานะมี โจทก์นอกทีย่ งั คงได้รบั ผล
กระทบด้านรายได้จากโควิด-19
ให้สามารถลดภาระค่าใช้
จ่ายได้ตอ่ ไป โดยให้ผอ่ นชำ�ระเงินงวดต่�ำ พร้อมลดอัตราดอก
เบีย้ เงินกูพ้ เิ ศษ ระยะเวลา 1 ปี แบ่งเป็น เดือนที่ 1-3 ผ่อน
ชำ�ระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบีย้ เท่ากับ 0% ต่อปี (ตัด
ชำ�ระเงินต้นทัง้ หมด) เดือนที่ 4-6 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบีย้
1.99% ต่อปี กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้
1.99% ต่อปี เงินงวดจะอยูท่ ่ี 1,800 บาทต่อเดือน และเดือนที่
7-12 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบีย้ 3.90% ต่อปี กรณีเงินต้น
คงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดจะอยูท่ ่ี 3,500 บาท หากลูกหนี้
ชำ�ระเกินที่ธนาคารกำ�หนดจะนำ�ไปตัดดอกเบี้ยค้างชำ�ระของ
ลูกหนี้ (ถ้ามี) โดยลูกหนีส้ ามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
เข้ามาตรการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค.-30 ธ.ค.2565

คลายล็อกแบงก์ปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา!

ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า สมาคมธนาคารไทย และธนาคาร
สมาชิก ได้ร่วมหารือและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำ�หรับงาน
บริการภาคธนาคารให้สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐ ถึง
ผลกระทบต่อลูกค้าประชาชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม หลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มคลีค่ ลาย
และภาครัฐได้ผอ่ นคลายมาตรการการเฝ้าระวัง ดังนี้ 1.ธนาคาร
พาณิชย์แต่ละแห่งจะพิจารณาผ่อนคลายการปรับเวลาเปิด-ปิด
ทำ�การสาขา การจำ�กัดจำ�นวนลูกค้าในสาขาตามความเหมาะ
สม แต่ยงั ขอความร่วมมือลูกค้าผู้ใช้บริการให้เว้นระยะห่างและ
สวมหน้ากากอนามัยขณะทำ�ธุรกรรมทีส่ าขาของธนาคาร

KC ฟุ้งปี 65 ยอดขายโตกว่า 100%

นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บมจ.เค.ซี.
พร็อพเพอร์ตี้ หรือ KC เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทเน้น
การดำ�เนินงานผ่าน 5 กลยุทธ์หลัก เพื่อพลิกฟื้นบริษัทแบบ
ยั่งยืนทั้งด้าน Product, ด้าน Process, ด้านต้นทุน, ด้าน
การตลาด และกลยุทธ์ด้านธุรกิจใหม่ มั่นใจหลังล้างขาดทุน
หมดจะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดด ตั้งเป้าปี 65 โตกว่า
100% หรือประมาณ 300 ล้านบาท พร้อมเตรียมที่ดินสำ�หรับ
พัฒนาโครงการในรูปแบบใหม่ๆ ล่าสุดได้เตรียมเจรจาแลนด์
ลอร์ดเพื่อร่วมทุนผุดโครงการบ้านพรีเมียม มั่นใจภายใน 3 ปี
ฐานะการเงินแกร่ง มียอดขาย 2 พันล้านบาท.

สัมมนา • นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย หรือ
EXIM BANK เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สูตรสำ�เร็จช่วย SMEs เปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืน” เติมความรู้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรม “Young Exporters Advisory Clinic” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ให้สามารถดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนใน
ยุค Next Normal ในงาน FTI Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565.

เชียงใหม่ • ‘ปตท.’ ฟุ้งยอด
ขายเพิ่มดันผลงานไตรมาส 2
สดใส กางแผนลงทุน 5 ปี ลุย
ธุรกิจใหม่เต็มสูบ ส่งสัญญาณ
ส.ค.นี้เล็งเก็บค่าชาร์จไฟฟ้ารถ
อีวี ลั่น OR เร่งขยายปั๊มชาร์จ
แตะ 450 แห่งสิ้นปีนี้ รองรับ
การใช้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ
ด้านพลังงานเปิดยอดใช้น้ำ�มัน
เชื้อเพลิง 5 เดือนแรกพุ่งรับ
อานิสงส์เศรษฐกิจฟื้นตัว
นายอรรถพล ฤกษ์พบิ ลู ย์
ประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั
ปตท. จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTT
เปิดเผยในการบรรยายในงาน FTI
Expo 2022 ว่า คาดว่าแนวโน้ม
ยอดขายของ ปตท.ช่วงไตรมาส
2/2565 จะปรับเพิม่ ขึน้ จากไตรมาส
ทีผ่ า่ นมา และสูงกว่าช่วงเดียว
กันของปีกอ่ น ซึง่ เป็นไปตามทิศ
ทางราคาน้�ำ มันทีป่ รับสูงขึน้ และ
สถานการณ์ โควิด-19 เริม่ คลีค่ ลาย
การเปิดประเทศทำ�ให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาคึกคัก
มากขึน้
โดยช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี น้ี
กลุม่ ปตท.ยังเดินหน้าขยายการ
ลงทุนด้านพลังงานตามแผนลง
ทุน 5 ปี วงเงิน 1.46 แสนล้าน
บาท เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานพลัง
งานที่ ต้ อ งวางแผนการลงทุ น

ระยะยาว ส่วนการลงทุนในธุรกิจ
ที่ไม่ใช่เทรนด์ของอนาคต กลุม่
ปตท.ก็จะไม่ลงทุนเพิม่ เติม เช่น
ธุรกิจโรงกลัน่ น้�ำ มัน เป็นต้น ขณะ
ที่ธุรกิจใหม่เน้นลงทุนพลังงาน
ทดแทน การลงทุนยานยนต์ ไฟฟ้า
(อีว)ี ธุรกิจแบตเตอรี่ ทีเ่ ป็นการ
สร้างการเติบโตในธุรกิจสีเขียว
“ปั๊มชาร์จไฟฟ้าของ OR
จะเริ่ ม เก็ บ ค่ า บริ ก ารชาร์ จ ใน
เดือน ส.ค.นี้ หลังจากได้เปิดให้
ประชาชนทดลองชาร์ จ ฟรี ม า
ครบกำ�หนดแล้ว โดย OR ก็จะ
เดินหน้าขยายปั๊มชาร์จไฟฟ้าให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็น 450
แห่งสิ้นปีนี้” นายอรรถพลกล่าว
นางสาวนันธิกา ทังสุพา
นิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
เปิดเผยภาพรวมการใช้น�ำ้ มันเชือ้
เพลิงเฉลีย่ ต่อวัน 5 เดือนแรกของ
ปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) ว่า การใช้
น้�ำ มันเชือ้ เพลิงอยูท่ 1่ี 52.69 ล้าน
ลิตรต่อวัน เพิม่ ขึน้ 12.4% จาก
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนื่องจาก
เศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว ส่งผล
ให้การนำ�เข้าน้ำ�มันดิบขยายตัว
ตาม โดย 5 เดือนนำ�เข้า 22,496
ล้านลิตร หรือ 937,101 บาร์เรล/
วัน เพิม่ ขึน้ 6.7% คิดเป็นมูลค่า
นำ�เข้า 491,939 ล้านบาท เพิม่
ขึ้น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่อ น
เนื่องจากระดับราคาน้ำ�มันโลก
เพิม่ ขึน้ และเงินบาททีอ่ อ่ นค่า.

ระดับ 62.91 จากสถานการณ์ โควิด19 คลีค่ ลายลง โดยเอสเอ็มอีขนาด
กลางคือกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นทั้ง
ปัจจุบันและอนาคตสูงที่สุด
โดยกลุ่มเอสเอ็มอีภาคท่อง
เที่ยวมีความเชื่อมั่นสูงสุด ซึ่งผู้
ประกอบการคาดว่าจะลงทุนเพิ่ม
ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 สูง
กว่าธุรกิจประเภทอื่น รวมถึงมี
การคาดว่าจะจ้างงานเพิ่มขึ้นมาก
กว่าธุรกิจประเภทอื่น ส่วนภาค
ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งมี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน
ไตรมาส 2 ลดลง เนื่องจากได้
รับผลกระทบต้นทุนเพิ่มขึ้น ขาด
สภาพคล่อง อย่างไรก็ตามความ
เชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ เอสเอ็มอี 69.84%
คาดว่าผลประกอบการของธุรกิจ

จะกลั บ เข้ า สู่ ร ะดั บ เดี ย วกั บ ช่ ว ง
ก่อนการระบาดโควิด-19 ในช่วง
ปี 2566 เป็นต้นไป และจากสถาน
การณ์ โควิด-19 ทีผ่ า่ นมา เอสเอ็ม
อีถึง 59.33% ระบุว่าได้รับผล
กระทบรุนแรง โดยเฉพาะภาคการ
ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ผลกระทบมาก
ทีส่ ดุ จากปัจจัยหลักได้แก่ จำ�นวน
ลูกค้าและกำ�ลังซื้อที่ลดลง และ
ในช่วงโควิด-19 นั้น เอสเอ็มอี
64.48% ปรับตัวด้วยการลดต้นทุน
และมีสัดส่วนถึง 61.11% นำ�เทค
โนโลยีดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์มา
ใช้ ในการปรับตัว ได้แก่ โฆษณา
ผ่านออนไลน์ จัดทำ�เว็บไซต์/เฟซ
บุก๊ ขายสินค้า เพิม่ ช่องทางจ่ายเงิน
ไร้สัมผัส ขยายช่องทางขายออน
ไลน์ เป็นต้น.

พิษ‘โควิด’ทำ�ศก.ไทยโตอืด
ห่วงระบาดใหม่ฉุดท่องเที่ยว
ธปท.จับตาQ3เฟ้อพุ่งแตะ8%
ไทยโพสต์ • ‘เวิลด์แบงก์’ ชี้พิษโควิด-น้ำ�มันแพงทำ�เศรษฐกิจไทย
โตช้า หวั่นโควิดปะทุระลอกใหม่ฉุดท่องเที่ยว ‘ธปท.’ จับตาไตรมาส
3 เงินเฟ้อทะลุ 8% ด้าน ‘CIMBT’ แนะตั้งรับ 6 ความเสี่ยงกดดัน
เศรษฐกิจ
นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา
นายอมรเทพ จาวะลา
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้
โลก (เวิลด์แบงก์) ประจำ�ประเทศ บริหารสำ�นักวิจัย และที่ปรึกษา
ไทย กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจไทย การลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี
จะเริม่ ฟืน้ ตัวตัง้ แต่ไตรมาส 4/2564 ไทย (CIMBT) เปิดเผยว่า ครึ่ง
ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1/2565 หลังปี 2565 ไทยต้องรับมือ 6
แต่เป็นการฟื้นตัวช้ากว่าประเทศ ความท้าทาย ได้แก่ 1.เงินเฟ้อพุ่ง
อื่นในภูมิภาค เนื่องจากไทยได้ สูงกว่า 10% 2.บาทอ่อนค่าทะลุ
รับผลกระทบจากโควิด-19 หลาย 36 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 3.การ
ระลอก และผลกระทบจากความ เมืองไทยขาดเสถียรภาพ นักลง
ขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครนทำ�ให้ ทุนชะลอโครงการใหม่ 4.ปัญหา
ราคาพลังงานสูงขึน้ ซึง่ ไทยมีการ ความขั ด แย้ ง ในยุ โ รปรุ น แรงขึ้ น
นำ�เข้าพลังงานถึง 5% ต่อจีดีพี
หนุนราคาน้�ำ มันพุง่ 5.สหรัฐเสีย่ ง
ทัง้ นี้ ต้องติดตามสถานการณ์ เข้าสู่ภาวะถดถอยเร็ว และ 6.จีน
โควิด-19 เนื่องจากมีความเสี่ยง ต้องล็อกดาวน์อีกรอบ
ทำ�ให้
ที่อาจระบาดระลอกใหญ่อีกครั้ง เศรษฐกิจจีนชะลอหนัก กระทบ
ซึ่งจะกระทบกับท่องเที่ยว โดย การส่งออกของไทย
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาท่องเที่ยวถึง
“เศรษฐกิจไทยเสี่ยงโตช้า
12-15% ของจีดีพี ส่วนเงินเฟ้อที่ ในช่วงไตรมาส 3/2565 แต่ไม่น่า
เพิ่มขึ้นจะกระทบกับกลุ่มรายได้ ถึงขั้นถดถอย และมี โอกาสขยาย
น้อยมากที่สุด หากราคาพลังงาน ตัวได้มากกว่า 3.1% จากการ
และอาหารปรับขึน้ 10% จะเพิม่ เปิดเมืองและการกลับมาของนัก
ความยากจนประมาณ 1.5% หรือ ท่องเที่ยว มี โอกาสเห็นจีดีพีไทย
คิดเป็น 9 แสนคน
ครึ่งปีหลังขยายตัวมากกว่า 4%

มีนบุรี • “ศักดิส์ ยาม” จีเ้ ร่งเครื่อง
รถไฟฟ้าชมพู-เหลือง เล็งเปิดให้
ประชาชนทดลองนั่งฟรี 3 เดือน
ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.66 ก่อนเปิดเต็ม
รูปแบบปลายปี 66
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลง
พื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อ
สร้างโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
(โมโนเรล) สายสีเหลือง ช่วง
ลาดพร้าว-สำ�โรง ระยะทาง 30.4
กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 4.9 หมื่น
ล้านบาท และสายสีชมพู ช่วงแค
ราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม.
วงเงิน 5.2 หมื่นล้านบาท โดย

การก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย
ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการ
ก่อสร้าง ซึง่ บางพืน้ ทีม่ สี าธารณูปโภค
ตามแนวเส้นทางก่อสร้างอยูด่ ว้ ย ส่ง
ผลให้การก่อสร้างมีความล่าช้า
ทั้ ง นี้ ได้ เ ร่ ง ให้ ป ระสานขอ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้อง เพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าได้
อย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามกำ�
หนด รวมทัง้ ดำ�เนินการคืนพืน้ ที่โดย
เร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและ
ลดผลกระทบต่อการเดินทางของ
ประชาชนให้มากทีส่ ดุ พร้อมทัง้ ให้
ความสำ�คัญกับการออกแบบเพื่อคน
ทัง้ มวล (Universal Design) ด้วย

เก็งกำ�ไรเสี่ยง เลือกลงทุนคุ้มค่า

การดิ่งลงของดัชนีตลาดหุ้นยังคงสร้างความหวาดวิตกใน
หมู่นักเก็งกำ�ไรระยะสั้นมาก เพราะนักเก็งกำ�ไรจะยึดติดอยู่กับ
ปัจจัยลบที่เข้ามากระทบ โดยมองข้ามปัจจัยบวกที่เกื้อหนุนธุรกิจ
ทำ�ให้การเล่นเก็งกำ�ไรส่วนต่างราคาอย่างเดียวมีความเสี่ยงสูงมาก
และด้วยอิทธิพลทางด้านจิตวิทยาของการเก็งกำ�ไร จึงกดดันตลาด
ให้ลดต่ำ�ลงได้มากกว่าปกติ อย่างกรณีวานนี้ (30 มิ.ย.65) เมื่อนัก
ลงทุนต่างชาติขายหุน้ ออกค่อนข้างมาก ซึง่ ก็คงจะเกิดจากการมอง
ตลาดหุ้นล่วงหน้าของดาวโจนส์ท่ีมาเล่นกันในแดนลบตลอดทั้งวัน
ทำ�ให้เชื่อกันว่าจะมีผลกดดันให้ดาวโจนส์ปกติในวันศุกร์สุดสัปดาห์
ต้องอ่อนตัวลง จึงมีการเลือกที่จะขายหุ้นออกก่อนล่วงหน้า ก็เป็น
การเก็งกำ�ไรโดยตรง แต่ที่น่ามองคือบรรดากองทุนและโบรกเกอร์
ก็คล้อยตามกระแส จึงเท่ากับมาช่วยขายกดตลาดตามนักลงทุน
ต่างชาติไปด้วย นับเป็นผลทางจิตวิทยาโดยตรง
อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า การที่นักลงทุนต่างชาติและไทยบาง
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ต่อมาตรการ
จ่ายบัตรเครดิต
ขั้นต่ำ�อัตรา5%

เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา
และต่อเนื่องไปปีหน้า ส่วนภาค
อสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากดอกเบี้ยบ้านปรับ
ขึน้ ทำ�ให้คนชะลอซือ้ บ้าน ยอด
ขายบ้านใหม่ทล่ี ดลง” นายอมรเทพ
กล่าว
นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร
การสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2565
จะขยายตัวได้ดีกว่าไตรมาส 1/
2565 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่ง
ขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลัง
งาน ตามการปรับขึน้ ค่าไฟฟ้าและ
ราคาน้ำ�มันขายปลีกในประเทศ
โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูง
สุดในไตรมาส 3 เฉลี่ยที่ 7.5%
โดยมี โอกาสที่บางเดือนช่วงไตร
มาส 3 จะเพิ่มสูงสุดถึง 8%.

ปตท.โวยอดขายปัง ดีเดย์สีเหลือง-ชมพูนั่งฟรีต้นปีหน้า
จ่อเก็บค่าชาร์จEV

เร่งขยาย450แห่ง

ไทยโพสต์ • เปิดผลสำ�รวจความ
เชื่อมั่นเอสเอ็มอีไตรมาส 2/2565
อยู่ที่ระดับ 56.00 ระบุกลุ่มท่อง
เที่ยวเชื่อมั่นสูงสุด หลังอ่วมพิษ
โควิด-19 ทำ�ลูกค้า-กำ�ลังซือ้ ชะลอ
คาดปี 2566 ผลประกอบการทยอย
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
นายมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง
ผู้ อำ � นวยการโครงการศู น ย์ วิ จั ย
และให้คำ�ปรึกษา สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
จากการสำ�รวจเอสเอ็มอี 504 ตัว
อย่าง พบว่า ในไตรมาส 2 ปี
2565 เอสเอ็มอีมีความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจและธุรกิจ อยู่ที่ระดับ
56.00 และคาดการณ์ ไตรมาส 3
ปี 2565 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่

1

อย่างไรก็ตาม รถไฟฟ้าสาย
สี เ หลื อ งและชมพู มีแ ผนทดสอบ
เดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เริม่
ภายในเดือน ต.ค.2565 ก่อนเปิด
ให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการ
รถไฟฟ้ า เหลื อ งและชมพู ฟ รี เ ป็ น
เวลา 3 เดือน ตัง้ แต่เดือน ม.ค.-มี.ค.
66 โดยจะเปิดให้บริการบางช่วง
ก่อน ซึง่ สายสีเหลืองเปิดให้บริการ
ตั้งแต่สถานีภาวนาถึงสถานีสำ�โรง
ส่วนสายสีชมพูเปิดให้บริการตั้งแต่
สถานีศนู ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งวัฒนะ ถึงสถานีมนี บุรี จาก
นั้นจะเปิดให้บริการตลอดสายช่วง
ปลายปี 66.

ไทยโพสต์ • นายรณดล นุ่มนนท์
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถา
บันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะ
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
(กนส.) เห็นว่า เศรษฐกิจในภาพ
รวมมีแนวโน้มฟืน้ ตัวชัดเจนขึน้ เริม่
ส่งผลดีต่อสถานะของลูกหนี้หลาย
กลุม่ สถาบันการเงินมีเงินกองทุน
สภาพคล่องทีอ่ ยู่ในระดับสูง จึงเห็น
ควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำ�กับ
ดูแลให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย 1.ยกเลิกการ
จำ�กัดอัตราจ่ายเงินปันผล จากเดิมที่
จำ�กัดอัตราการจ่ายไม่เกิน 50% ของ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2.ปรับอัตราเงินนำ�
ส่ ง จากสถาบั น การเงิ น เข้ า กองทุ น
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการ
เงิน (FIDF) กลับสูร่ ะดับปกติท่ี 0.46%
ต่อปี ตัง้ แต่ตน้ ปี 2566 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรการ
เพิ่มเติมเพื่อดูแลลูกหนี้รายย่อยที่มี
ความเปราะบาง ได้แก่ 1.คงการล
ดอัตราการผ่อนชำ�ระหนีบ้ ตั รเครดิต
ขัน้ ต่�ำ ที่ 5% ออกไปอีก 1 ปี จาก
สิน้ ปี 2565 จนถึงสิน้ ปี 2566 และ
ที่ 8% ในปี 2567 โดยให้กลับสู่
เกณฑ์ปกติที่ 10% ตั้งแต่ปี 2568
เป็นต้นไป และคงการขยายระยะ
เวลาชำ�ระหนีข้ องสินเชื่อส่วนบุคคล
ดิจิทัลที่ 1 ปี ออกไปจนถึงสิ้นปี
2566 จากเกณฑ์ปกติทก่ี �ำ หนดไว้
6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระการจ่าย
ชำ�ระหนี้ และรักษาสภาพคล่องให้
ครัวเรือนในกลุม่ เปราะบาง
และยั ง ปรั บ ปรุ ง โปรแกรม
การจ่ายหนีข้ องโครงการคลินกิ แก้หนี้
โดยเพิ่มทางเลือกในการผ่อนชำ�ระ
เพื่อจูงใจให้ลกู หนีท้ ย่ี งั มีก�ำ ลังสามารถ
จบหนี้ ได้เร็วขึน้ ซึง่ ลูกหนีท้ เ่ี ลือกแผน
การชำ�ระหนี้ท่ีมีระยะเวลาสั้นจะได้
รับอัตราดอกเบีย้ ผ่อนปรนขึน้ และ
เตรี ย มจั ด มหกรรมไกล่ เ กลี่ย หนี้ ใ น
ไตรมาส 3/2565 เพื่อเป็นช่องทาง
เสริ ม ให้ ลู ก หนี้ ก ลุ่ ม เปราะบาง
สามารถขอรับความช่วยเหลือได้.

ส่วนเกิดความวิตก เพราะวานนี้
มีการรายงานการคาดหมายของ
ทางธนาคารโลกที่ ป ระจำ � ไทย
ออกมามองว่า ไทยมีปัจจัยเสี่ยง
ซื้อ
กดดันอยู่มาก ทำ�ให้เศรษฐกิจ
ดอลลาร
ส
หรั
ฐ
34.78
เติ บ โตช้ า กว่ า ประเทศในกลุ่ ม ยูโร
36.16
อาเซียนบางประเทศ โดยอ้าง ปอนดสเตอรลิง
41.86
เหตุ ผ ลว่ า เพราะไทยมี ก ารใช้ เยน (100 เยน)
25.27
พลั ง งานมากจึ ง ต้ อ งแบกรั บ หยวนจีน
4.95
ที
ม
่
า
:
ธนาคารกรุ
ง
เทพ
ภาระราคาน้ำ�มันที่ปรับสูงมาก
แล้วยังประเมินว่า แม้ ไทยจะ
เปิดประเทศแต่ในปี 2565 นี้ก็
ซื้อ
จะมีนักท่องเที่ยวมาไทยแค่ 6
ทองแท
ง
30,250
ล้านคน นับเป็นการประเมิน ทองรูปพรรณ
29,698
ที่ ต่ำ � กว่ า ที่ ท างการประเมิ น ว่ า ที่มา : สมาคมคาทองคำ
จะมีนักท่องเที่ยวมากถึง 10
ล้านคน ต่างกันกว่า 40% จึงทำ�ให้นักลงทุนพลอยมองเศรษฐกิจไทย
ยังโตไม่ดี ตรงกันข้ามกับทาง ธปท.ที่ออกมารายงานการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ดีกว่าไตรมาสแรก เนื่องจากทั้งการส่งออก
และการท่องเที่ยวมีการเติบโตสูง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวกลับมาคึก
คักสูงมาก แม้จะมีเงินเฟ้อสูงก็จะไม่สงู มากเหมือนทางสหรัฐและยุโรป
ทำ�ให้เชื่อว่าเงินจะไม่ไหลออก มีแต่จะไหลกลับเข้ามา เนื่องจากบรรยา
กาศโดยรวมดูดี โดยเฉพาะครึ่งหลังของปีจะดีกว่าครึ่งปีแรกด้วย นี่
คือปัจจัยบวกโดยเฉพาะของไทย ทำ�ให้มองตลาดจะค่อยๆ ตอบรับกับ
ปัจจัยบวกมากขึ้น จึงเลือกลงทุนได้ดี
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ปี นี้ ต ลาดหุ้ น ไทยมี สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลายเข้ า ระดมทุ น
อย่างคึกคัก รวมทั้งธุรกิจการขายสินค้าและบริการด้าน GPS
Tracking อย่าง บมจ.ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ ไพรส์ หรือ DTCENT
ทำ�ธุรกิจออกแบบ ผลิต จัดจำ�หน่าย และให้บริการเช่าอุปกรณ์
ติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม รวมถึงระบบเทเลเมติกส์ส�ำ หรับ
ยานพาหนะและซอฟต์แวร์สำ�หรับบริหารงานขนส่ง ที่นำ�ทีม
บริหารโดย “ทศพล คุณะเพิ่มศิริ” เตรียมแผนจ่อเข้าระดมทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คัมมิ่งซูน ...•
ด้าน บมจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง หรือ WGE ยังคง
เดินหน้าขยายธุรกิจไม่ยั้ง ล่าสุด “เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม” บิ๊กบอส
สั่งลุยสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำ�เร็จรูปเต็มพิกัด บน
เนื้อที่ 14 ไร่ในจังหวัดปทุมธานี รองรับอุตสาหกรรมรับเหมา
ก่อสร้างฟื้นตัวอย่างเด่นชัด งานนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพการรับงาน
ได้อีกเพียบ แถมตอนนี้ยังเดินหน้ายื่นประมูลงานใหม่ทั้งรัฐและ
เอกชน มูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 8,000 ล้านบาท ตามผลงานปีนี้ ไว้เลย
มีหวังโตทะลักเป็นแน่ ...•
ขยับมาที่ บมจ.โปรเอ็น คอร์ป หรือ PROEN ส้มหล่น!
รับทรัพย์เต็มๆ หลังจาก ครม.ไฟเขียวยกเลิก VAT ผู้ประกอบ
การบริการ Data Center จากเดิมที่ต้องเสียภาษีอัตรา 7%
ทำ�เอาซีอี โอ “กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” ยิ้มแก้มปริ! พร้อมลุย
ธุรกิจ Data Center เต็มพิกัด ขณะที่แผนขยายพื้นที่ให้บริการ
เพิ่มเดินหน้าตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคาร IDC
ศูนย์ข้อมูล Data Center ถนนพระราม 9-ศรีนครินทร์ ล่าสุดคืบ
หน้าไปด้วยดี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปีนี้ รู้กันอย่างนี้คงไม่
ต้องเดา ผลงานปีนี้ติดปีกบินได้แน่นอนคร้าา! ...•
ส่วน บมจ.พรีบิลท์ หรือ PREB มีสัญญาณดีๆ มาบอก
กัน ตอนนี้ โครงการพรรณนา พุทธมณฑลสาย 3 โครงการบ้าน
เดี่ยวเรียบหรูสไตล์อังกฤษ ภายใต้การพัฒนาของ “พรีบิลท์
ดีเวลลอปเม้นท์” ซึง่ เป็นบริษทั ลูกกำ�ลังไปได้สวย สายตรงจาก
PREB รายงานว่ามีลูกค้าทยอยเรียงคิวโอนบ้านกันอย่างหนา
ตา แบบนี้คาดว่าในไตรมาส 2 และ 3 ของปีนี้น่าจะปิดโครงการ
ได้แน่นอน เอาเป็นว่า...ช่วงครึ่งหลังปีนี้มีหวังรับทรัพย์เป๋าตุงได้
เลยคร้าาา! ...•
รีบจองด่วน!!! โครงการซิลเวอร์เลค พาร์ค โครงการแนว
ราบย่านสุวนิ ทวงศ์ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ หรือ EVER เหลือ
เพียง 3 หลังสุดท้ายก่อนปิดการขายโครงการ…ลดสุดๆ โดนใจใน
ราคาเดียว 6.89 ล้านบาท บ้านเดีย่ ว 4 ห้องนอน 100 ตารางวา
ฟังก์ชนั ครบ ทีด่ นิ ใหญ่กว่าตัวบ้าน 2 เท่า ในทำ�เลโซนหน้าสวน
ติดแอร์ ให้ฟรีทกุ ห้อง ฟรีคา่ โอนกรรมสิทธิ์ Wow Wow …. ตอบ
โจทย์ยคุ New Normal รับกระแส Work From Home ถูกใจจริงๆ
ท่านทีส่ นใจสามารถแวะชมโครงการได้ทกุ วันในเวลา 09.0018.00 น. ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายเข้าชมโครงการ โทร. 063946-5566 ลิงก์เว็บ: https://bit.ly/36ZrpKT ...•
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ขาย
35.51
37.27
43.44
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ขาย
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นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
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6,226.41 -583.92
5,390.35 -195.24
37,409.01 -1,369.02
22,965.71 +2,148.17

ส่วนกลุม่ หุน้ ทีน่ า่ มอง ในกลุม่ ธนาคารแนวโน้มดอกเบีย้ สูง ธุรกิจ
จะมีก�ำ ไรดี น่ามองที่ BBL, KKP และ TISCO กลุม่ ขนส่งทัง้ การส่ง
ออกดีและธุรกิจท่องเทีย่ วฟืน้ มาก มีผลดีกบั การขนส่งและบริการมาก
น่ามองที่ PSL, III และ NEX กลุม่ วัสดุกอ่ สร้างยังคงเติบโตดี จึงน่า
มองที่ SCC, EPG และ STECH กลุม่ โรงพยาบาลธุรกิจยังโตดีตาม
สภาวการณ์ทย่ี งั มี โรคระบาดอยู่ น่ามองที่ CMR, EKH และ THG หุน้
รายตัวทีน่ า่ มองมี ASAP, SHR และ HANA เป็นต้น
สุดสัปดาห์นี้ตลาดคงคึกคักต่อเนื่อง ยิ่งราคาหุ้นต่ำ�ลงก็เป็น
จังหวะดีกับการทยอยเลือกลงทุนได้ดี.
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เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม 7
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จตุจักรสุขุมวิท-เพชรบุรี, Airport
Rail Link พญาไทรามคำ�แหง-หัวหมากสุวรรณภูมิ, สถานีขนส่ง
หมอชิต และ Samyan
CO-OP ...•
สำ�หรับคนรักรถต้องไม่
babaranoi@hotmail.com พลาดกับกลุ่มธุรกิจ มิลเลน
เนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
(เอเชีย) นำ�บีเอ็มดับเบิลยู,
กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่แบบ On Site แล้ว สำ�หรับงาน
มินิ, มอเตอร์ ไซค์ บีเอ็ม
ช็อปสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “สหกรุ๊ปแฟร์” เริ่มตั้งแต่ 30 มิถุนายน-3
ดับเบิลยู มอเตอร์ราด, ฮาร์
กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00–22.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบ
ลีย์-เดวิดสัน, ซัมมิท ฮอนด้า
เทค บางนา ในคอนเซ็ปต์ ปลดล็อก ช็อปสวนกระแส ปลดล็อก
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ด้วยการยกทัพสินค้ามาให้ช็อปสวนกระแส ใน ออโตโมบิล, เอ็มเอ็มเอส บ๊อช
คาร์ เซอร์วิส แอนด์ ไทร์
ราคาเบาๆ กับลดพิเศษสูงสุดกว่า 90% ครบครันทุกหมวดสินค้า
และขายรถดอทคอม ร่วม
ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ในบ้าน เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า
เครื่องสำ�อาง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ ไฟฟ้า รวมกว่า 1,000 คูหา กว่า ด้วยแบรนด์พันธมิตร คือเปอ
100 บริษัท พร้อมโปรโมชั่นของแจก ของแถม ส่วนลดจากสถาบัน โยต์และจี๊ป พร้อมหยิบยื่นข้อ
เสนอพิเศษสุดแห่งปี ให้กับ
การเงิน และส่วนลดค่าขนส่งจาก KERRY EXPRESS สูงสุดกว่า
ลูกค้าที่จองรถในงาน ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022’ โลกแห่งการ
50% และยังสามารถช็อปทางออนไลน์ผ่าน 3 อีมาร์เก็ตเพลส
โมดิฟายและไลฟ์สไตล์สำ�หรับคนรักรถ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน
ยักษ์ ใหญ่ LAZADA, SHOPEE, JD CENTRAL และอีคอมเมิร์ซ
ถึง 3 กรกฎาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดง สินค้า
เครือสหพัฒน์ SAHAGROUPONLINE, ICC SHOPPING, IDF
SHOPPING, SAHAPAT DELIVERY, LION SHOP ONLINE รวม และการประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธานี
ทั้งทีวีออนไลน์ที่ SHOP CHANNEL และเว็บไซต์ของแบรนด์ ใน
...•
เครือสหพัฒน์อีกกว่า 20 เว็บไซต์ โดยมอบส่วนลดสูงสุด 90%
ขยับมาที่สอง
พร้อมโปรโมชันเอ็กซ์คลูซีฟจากแพลตฟอร์มอีกมากมาย...•
พันธมิตรระดับโลก
ด้าน ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดตัว “ตู้กดสินค้า Double A
Care” ช็อปสะดวก ครบทุกความห่วงใย สามารถซื้อสินค้ากลุ่มสุข ซิตี้แบงก์ และเมอร์
เซเดส-เบนซ์ ร่วม
อนามัยคุณภาพ Double A Care ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้ากาก
ฉลองในโอกาสครบ 3
อนามัย, แอลกอฮอล์ 75%, ทิชชู่เปียก สูตรอ่อนโยนและสูตร
อนามัย, ถุงมือ TPE, สบู่ล้างมือ เป็นต้น พร้อมเลือกช่องทางชำ�ระ ปีบัตรเครดิต ซิตี้ เมอร์
เงินได้ง่ายๆ ทั้งแบบออนไลน์และเงินสด พบกับตู้กดสินค้า Double เซเดส จัดแคมเปญ
พิเศษแทนคำ�ขอบคุณให้แก่สมาชิกบัตร เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร รับ
A Care ได้ตามจุดต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม, สถานี
สิทธิพิเศษถึง 3 ต่อ มูลค่าของรางวัลรวม
กว่า 2 ล้านบาท โดยแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วัน
ที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565 ต่อ
ที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท เมื่อ
ใช้จ่ายผ่านบัตรซิตี้ เมอร์เซเดส 30,000 บาท
และ 100,000 บาท ขึ้นไป/เซลส์สลิป รับ
เครดิตเงินคืน 500 บาท และ 3,000 บาท
ตามลำ�ดับ, ต่อที่ 2 สมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่าย
สูงสุด 10 ท่านแรก รับบัตรกำ�นัลที่พักจาก
โรงแรมดับเบิลยู สมุย Jungle Oasis Villa 3
วัน 2 คืน และบัตรกำ�นัลรถเช่า 3 วัน จาก
AVIS จำ�นวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 460,000
บาท และท่านที่ 11–20 รับฟรี! กระเป๋า
เดินทางจาก Mercedes-Benz x Samsonite
จำ�นวน 10 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 302,000
บาท และต่อที่ 3 สำ�หรับสมาชิกบัตรที่ชำ�ระ
ค่าจองรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ ผ่านบัตรรับ

‘‘ม

ะเร็ง” โรคร้ายอันดับหนึ่งที่มี
จำ�นวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นใน
ทุกปี ซึ่งแนวทางการรักษาโรค
มะเร็งนั้นอาจมีผลข้างเคียงต่อรูปลักษณ์
ภายนอกและผิวพรรณ โดยเฉพาะผู้ที่ต้อง
ทำ�การฉายแสงบริเวณศีรษะและคอ อาจ
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผิวหนังคล้ำ� แห้ง
เป็นขุย หรืออาจมีอาการคัน รวมทั้งอาการ
เจ็บคอ และภาวะเยื่อบุภายในช่องปาก
อักเสบซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำ�คัญ โดย
นอกจากจะส่งผลกระทบด้านร่างกายแล้ว
ภาวะดังกล่าวยังส่งผลกระทบด้านจิตใจอีก
ด้วย
ดังนั้น การทำ�ศัลยกรรมความงาม จึง
เป็นอีกทางเลือกสำ�หรับผู้ที่เกิดผลข้างเคียง
ต่อรูปลักษณ์ภายนอกหรือบริเวณผิวหนัง
หลังการรักษามะเร็งและหายเป็นปกติดีแล้ว
โดย นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะ
ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเเละผู้อำ�นวย
การศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาล
บางมด อธิบายไว้ว่า แนวทางการรักษาทาง
ด้านความงามสำ�หรับผู้ป่วยที่เคยเป็นโรค
มะเร็ง และได้รับการรักษาหายเป็นปกติ
ดีแล้ว สามารถทำ�ได้ทุกประเภท แต่ทั้งนี้ควร
แจ้งประวัติสุขภาพกับศัลยแพทย์ตามความ
จริง เพื่อศัลยแพทย์จะได้ทำ�การประเมิน
และตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนการทำ�
ศัลยกรรม
ซึ่งผลกระทบจากการรักษาโรคมะเร็ง
บริเวณใบหน้าและลำ�คอจนรูปหน้าผิวพรรณ
เปลี่ยนไป เช่น ผิวหนังหย่อนคล้อย มีริ้ว
รอยมากกว่าเดิม ไขมันในชั้นผิวหน้าฝ่อลง

หนึ่งในแบรนด์ภายใต้ โคคา-โคล่า โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ใน
ประเทศไทย ตอบรับเทรนด์เครื่องดื่มไม่มีน้ำ�ตาลและไม่มีแคลอรี
ที่มาพร้อมกับรสชาติใหม่ๆ ที่จะมาช่วยสร้างความตื่นเต้นในตลาด
เครื่องดื่มโซดา ด้วยการสร้างสรรค์ความอร่อยสดชื่นที่ผสมผสาน
กลิ่นผลไม้ที่หลากหลายอย่างลงตัว กับ “ชเวปส์” สูตรไม่มีน้ำ�ตาล
2 รสชาติใหม่ “ไพน์แอปเปิล โมฮี โต้ โซดา” และ “ซิตรัส ราสพ์
เบอร์รี โซดา” ครั้งแรกกับเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ สูตรไม่มี
น้ำ�ตาล ให้ผู้บริโภคได้เลือกดื่มทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม
หรือจะมิกซ์เพื่อสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มอื่นๆ ได้ตามต้องการ หา
ซื้อได้แล้ววันนี้ ณ ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ� และช่อง
ทางออนไลน์ ...•
ส่งท้ายฤดูกาลผลไม้ที่แสนชุ่มฉ่ำ� ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท
รัชดา ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จำ�กัด จัดเต็มความชุ่มชื่นให้คุณได้ดื่มด่ำ�รสชาติผลไม้นานา
ชนิดในงาน “The Street Fruit Festival 2022” ช็อป ชิม อิ่ม กับ
เทศกาลผลไม้ ใจกลางเมือง รวบรวมร้านค้าจำ�หน่ายผลไม้ ในหลาก
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้สด น้ำ�ผลไม้ ผลไม้แปรรูป ไป
จนถึงเมนูคาว-หวาน และของว่างจากผลไม้ โดยทุกท่านสามารถ
สนุกกับทุกกิจกรรมในงาน “The Street Fruit Festival 2022” ได้
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-22.00 น. ณ

คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 8 เท่า พร้อมรับฟรี! หมวก
ดีไซน์เก๋ จาก Mercedes-Benz มูลค่า 2,268 บาท และ
พิเศษ! สำ�หรับสมาชิกใหม่ สมัครวันนี้ รับคะแนนสะสม
21,000 พอยต์ พร้อมรับร่มสีดำ�สุด
คลาสสิกจาก Mercedes-Benz ฟรี!
มูลค่า 920 บาท ...•
ขยับมาที่ สเก็ตเชอร์ส ปลุก
กระแสซิตี้รันให้มันส์กว่าเดิมกับ
SKECHERS City RC Run ครั้งที่ 2
ชวนนักวิ่งและกลุ่มคนรักการออกกำ�ลัง
กายกว่า 50 คนในกิจกรรมวิ่งรอบ
ใจกลางกรุง ระยะทางรวม 10 กิโลเมตร
เริ่มต้นจากร้านสเก็ตเชอร์ส แฟล็กชิป
สโตร์ สยามสแควร์ พร้อมเปิดตัวรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุด
SKECHERS GOrun Pulse รองเท้าวิ่งที่มีน้ำ�หนักเบา แต่
เทคโนโลยี M-Strike ที่กระจายน้ำ�หนักช่วงกลางเท้าช่วย
ให้วิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ ลื่นไหลมากขึ้น พบกับรองเท้าเพื่อการวิ่ง บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ...•
ที่เหนือระดับวาง
ปิดท้ายด้วย
จำ�หน่ายตามหน้า
‘EVERPINK’ เครื่องสำ�อาง
ร้าน SKECHERS
แบรนด์ ไทย มาพร้อมแพ็ก
ทุกสาขา ในราคา
เกจจิ้งสุดมินิมอลแต่แฝงไป
2,790 บาท และ
ด้วยความเก๋ที่ โดนใจนักช็อป
ช้อปออนไลน์
อย่างแน่นอน มากไปกว่า
ได้ที่ เว็บไซต์
ความสวยยังมาพร้อมเรื่อง
https://www.
ราวและคุณสมบัติที่อัดแน่น
skechers.co.th/
พร้อมให้สาวๆ ได้เลือกซื้อ
และ Line Official
กว่า 50 รายการสินค้า ภาย
Account : @
ใต้ช่องทางการจำ�หน่าย
SKECHERSTH
ออนไลน์อย่าง ห้างสรรพ
...•
สินค้า LazMall ในแอปพลิ
“ชเวปส์”
เคชันลาซาด้า ...•

เติมเต็มรอยโรคร้ายด้วยศัลยกรรม

คืนความสุขให้รางวัลสู้ชีวิตผู้ป่วย
ทำ�ให้ ใบหน้าเกิดเป็นรอยบุ๋ม ด้วยเทคนิคของ
ศัลยแพทย์ตกแต่ง นอกจากการทำ�ศัลยกรรม
ดึงหน้า เพื่อให้ ใบหน้าตึงกระชับดูอ่อนเยาว์
แล้ว ยังสามารถ
ฉีดไขมันของ
ตนเองหรือ Fat
Grafting เพื่อ
เติมเต็มใบหน้า
ในส่วนที่ชั้นไขมัน
หายไป ซึ่ง
จะทำ�โดย
การดูดไข
มันจาก
ร่างกาย
ของ
ตนเอง
ได้แก่
บริเวณ
หน้า
ท้อง
สะโพก
ต้นขา
นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล
ก้น แขน

หรือลำ�คอ โดยศัลยเเพทย์จะทำ�การ
วิเคราะห์ตรวจดูโครงสร้างร่างกายก่อน
ว่าสามารถดูดส่วนใดได้บ้าง
ขั้นตอนของการฉีดไขมันของ
ตนเอง (Fat Grafting) ต้องอาศัยเทคนิคและ
ประสบการณ์ของศัลยแพทย์เฉพาะทางเพื่อ
ให้ ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยศัลยแพทย์จะฉีดด้วย

หย่อนคล้อย
ใบหน้าอิ่มเอม
อย่างมีมิติ
อย่างไร
ก็ตาม การ
ทำ�ศัลยกรรม
ความงาม
สำ�หรับผู้ป่วย
ที่เคยเป็นโรค
มะเร็ง ควรได้
รับการรักษา
อาการของโรค
ให้หายขาด
ก่อน สิ่ง
สำ�คัญควรเข้า
รับคำ�ปรึกษา
เพื่อตรวจวิเคราะห์จากศัลยแพทย์เฉพาะ
ความประณีตให้เซลล์ ไขมันก้อนเล็กที่สุด
ทางอย่างละเอียด และควรเลือกทำ�ในสถาน
และเรียงตัวกัน (Microdroplet Technique)
พยาบาลทีน่ า่ เชื่อถือ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์
ด้วยเทคนิคบางมดจะทำ�ร่วมกับการฉีด
ทีส่ ะอาด ปลอดเชือ้ ไว้ ใจได้จริง เพื่อการทำ�
PRP (Platelet-Rich Plasma) คือ สารสกัด
พลาสมาจากเลือดของตนเอง ทำ�ให้ผลลัพธ์ ศัลยกรรมความงามทีป่ ลอดภัยและผลลัพธ์ท่ี
อยู่ได้คงทนมากขึ้น และช่วยกระตุ้นการสร้าง ดี เพราะความงามคือความสุขทีเ่ ติมเต็มชีวติ ได้
แม้จะต้องผ่านเหตุการณ์รา้ ยๆ มาแล้วก็ตาม.
คอลลาเจน ให้ ใบหน้าอ่อนเยาว์ ลดความ

แ

นวโน้มฐานะทางการเงิน/การ
คลังของประเทศที่แข็งแกร่ง เป็น
รากฐานที่สำ�คัญสำ�หรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ประเทศจะสามารถเข้า
ถึงเงินทุนได้มากขึ้น มีทรัพยากรมากขึ้น
สำ�หรับการลงทุนภาครัฐและเอกชนใน
อนาคต ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและ
ธุรกิจที่ดีขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงทาง
สังคม (Social Safety Net) ของประเทศ
นั้นๆ เมื่อเกิดวิกฤต
ในทางตรงกันข้าม หาก
สถานการณ์ทางการคลังของรัฐบาลไม่ได้

รัฐบาลจะต้องจัดสรรหรือกันเงินส่วนหนึ่ง
ไว้สำ�หรับดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ต่อการลงทุนภาครัฐที่ลดลง การกู้ยืมที่เน้น
การบริโภคเพื่อหวัง multiplier effect ต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจในช่วงสั้นๆ มีต้นทุน
ที่สูงในระยะยาว เนื่องจากเงินภาษีที่เก็บได้
ของรัฐบาลกันไปเป็นการจ่ายดอกเบี้ยที่ ไม่
เกิดประโยชน์มากขึ้น การลงทุนในโครงการ
ที่มีความสำ�คัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จะลดลง อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ� ณ ปัจจุบัน จะ
ไม่คงอยู่ตลอดไป เมื่อรัฐบาลต้องการจะ
ลงทุน อัตราดอกเบี้ยอาจจะสูงขึ้น ต้นทุนการ
กู้ยืมของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความยากลำ�บากในการตัดสินใจลงทุนภาครัฐ
อาทิ ในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำ�เป็น

การลงทุนของเอกชนที่ชะลอตัวลง
การกู้ยืมของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจะก่อให้
เกิดการแย่งชิงเงินทุนกับภาคเอกชนในตลาด
ทุนของประเทศ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียก
ว่า Crowding Out Effect ตัวอย่างเช่น
การที่รัฐบาลออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อ
จำ�หน่ายให้กับประชาชนในประเทศจำ�นวน
มาก จนทำ�ให้เงินออมหายไปจากระบบจนไม่
เหลือให้กับการกู้เงินโดยภาคเอกชน ส่งผล
ให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น (เพราะอุปทาน
ของตราสารหนี้มากขึ้น) และแย่ไปกว่านั้น ผู้
ประกอบการและครัวเรือนอาจต้องเผชิญกับ
ต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นในแหล่งเงินทุนปัจจุบัน
(ทั้งตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสาร
ทุน) เมื่อถึงจุดหนึ่ง นักลงทุนอาจเริ่มสงสัย

ในความสามารถของรัฐบาลในการชำ�ระหนี้
และอาจเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไป
อีก จากความน่าเชื่อถือที่ลดลงในการชำ�ระ
หนี้ที่เรียกว่า National Credit Rating และ
สุดท้าย เมื่อเวลาผ่านไป ความเชื่อมั่นที่ลดลง
และการลงทุนที่ลดลงจะชะลอการเติบโตของ
ผลผลิตและค่าจ้างของประเทศ
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโอกาสที่อาจเกิด
วิกฤตทางการเงินและทางสังคม (Economic
Crisis and Social Safety Net Crisis)
หากนักลงทุนสูญเสียความมั่นใจ
ในสถานะทางการคลังของประเทศ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาลอาจเพิ่มขึ้น เพราะ
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้านเครดิต และอาจนำ�
ไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งจะลดมูลค่าของ
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RICHAND (ศรีจันทร์)
แบรนด์เครื่องสำ�อางไทย
ที่สาวๆ หลายคนรู้จักกันดีกับ
“แป้งม่วงในตำ�นาน”�����������������
แนะนำ�
ไอเทมเด็ด แป้งผสมรองพื้นใหม่
ล่าสุด SRICHAND Glamour
Glow Foundation Powder
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SPF50 PA++++ มอบผิวโกลว์
เปล่งประกาย สดใสดูสุขภาพดี
ด้วยเนื้อแป้งผสมชิมเมอร์เนียน
ละเอียด ปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใส
ขึ้นทันที ปกปิดปานกลาง ช่วยคุม
มันนาน 12 ชั่วโมง พร้อมปกป้อง
ผิวจาก รังสี UVA/UVB ปาด
ปุ๊บ ผิวโกลว์ปั๊บ ออร่าพุ่ง เหมาะ
สำ�หรับคนที่ชอบงานผิวฉ่ำ�เงา
ลุคดิวอี้ สไตล์เกาหลี.
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ผลร้ายของหนี้สาธารณะที่มากเกินไป ตั้งสติก่อนตัดสินใจกู้
รับการจัดการอย่างรอบคอบ สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจน่าจะอ่อนแอลงตามความ
เชื่อมั่นที่ลดลง ดอกเบี้ยจ่ายจำ�นวนมากจะ
แย่งเงินงบประมาณจากการลงทุนหลักใน
อนาคตของประเทศ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
เศรษฐกิจมากขึ้น หากความไม่สมดุลทางการ
คลังในระยะยาวไม่ได้รับการแก้ ไข รวมทั้ง
ความยืดหยุ่นทางการเงินจะแย่ลงในการตอบ
สนองต่อวิกฤตในอนาคต มีความเสี่ยงใน
เชิงมหภาคที่ควรคำ�นึงถึง หากเกิดความไม่
สมดุลที่มากเกินไปของหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบกับเงินรายได้ รายจ่าย และเงิน
สำ�รอง อยู่หลายแง่มุม อาทิ
การลงทุนภาครัฐที่ลดลง
แน่นอนว่าถ้าหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น

1

หลักทรัพย์ที่รัฐบาลเป็นผู้ออกตราสารใน
เชิงอำ�นาจการซื้อ ทำ�ให้เศรษฐกิจเกิด
ความอ่อนไหวและทำ�ลายความเชื่อมั่น
ในสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ในระดับ
สากล
หนี้ที่สูงของประเทศเป็นอันตราย
ต่อความเสี่ยงทางสังคม (Social Safety
Net) ของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง กลุ่มคนที่มีความเปราะบางในการ
ดำ�รงชีพ อาทิ คนหาเช้ากินค่ำ� คนชราที่
ไม่มีรายได้หรือทรัพย์สิน และผู้พิการ หาก
รัฐบาลไม่มีทรัพยากรและไม่มีเสถียรภาพ
ของงบประมาณ ในภาวะวิกฤต กลุ่มคน
เหล่านี้จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ถูกทอดทิ้ง และ
ประสบปัญหาทางด้านการดำ�รงชีพรายวัน.
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กีฬา 9

ชวนงดเหลาเขาพรรษา เพ�อความสุขครอบครัว

‘โค้ชโย่ง’ลาเก้าอี้กุนซือทีมชาติไทย
กรุงเทพฯ • “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ ยื่นหนังสือลาออกจาก
ตำ�แหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เป็นที่
เรียบร้อย หลังเสร็จสิ้นภารกิจในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบ
สุดท้าย ที่ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
โดย “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ กล่าวถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่า
“ก่อนอื่นผมอยากขอบคุณคุณแป้ง (นวลพรรณ ล่ำ�ซำ�) ที่ให้ โอกาสได้
กลับมาทำ�หน้าที่ระดับชาติอีกครั้ง ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเสมอ
ที่มาอยู่ตรงนี้ ที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนในการทำ�งานด้วยดีมา
ตลอด ตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ที่มองโกเลีย มาจนถึงรอบ
สุดท้ายที่อุซเบกิสถาน อีกทั้งผมอยากขอบคุณสตาฟฟ์ โค้ช และนัก
ฟุตบอลทุกคนที่ร่วมสู้ด้วยกันมาจนภารกิจที่ ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น
หลังจากนี้ผมคงจะขอไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ โค้ชในระดับสโมสร
เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป”

ขณะที่ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำ�ซำ� ในฐานะผู้จัดการทีม
ชาติไทย กล่าวว่า “ตลอดการทำ�งานร่วมกันเกือบ 1 ปี โค้ชโย่งเป็น
คนหนึ่งที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทให้การทำ�งาน ตรงไปตรงมา แป้งขอ
ขอบคุณทุกความตั้งใจ เชื่อว่าเส้นทางนี้ยังมีอีกยาวไกล หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าโค้ชโย่งจะประสบความสำ�เร็จในเส้นทางที่เลือกเดินต่อไป”
“หลังจากนี้คงเป็นการสรรหาโค้ชใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่
มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจต่อฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นนี้ ซึ่ง
เรายังมีเวลาให้เลือกพิจารณาพอสมควร เนื่องจากปีน้ี ไม่มที วั ร์นาเมนต์
นานาชาติแล้ว เป็นการเตรียมการอุ่นเครื่องในช่วงกันยายนและ
ธันวาคมในช่วงฟีฟ่าเดย์” มาดามแป้งกล่าวปิดท้าย
สำ�หรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี มี โปรแกรมกลับมา
ลงเล่นอีกครั้ง ในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2024 รอบคัดเลือก ช่วงเดือน
มีนาคม 2566.

‘ค้างคาวไฟ’เตรียมเสริมทัพอีก4-5คน
สุโขทัย • ความเคลื่อนไหวของทัพ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี ใน
การเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกรี โว ไทยลีก 2022 ที่จะเปิดสนามต้อนรับการ
มาเยือนของ “ต่อพิฆาต” ประจวบ เอฟซี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565
ล่าสุด “เสี่ยเขต” เขตพงศ์ กุลนาถศิริ ผู้จัดการทีมสุโขทัย
เอฟซี เปิดเผยว่า ขณะนี้การเสริมตัวผู้เล่นหลังจากที่เราเปิดตัวผู้
เล่นใหม่ไปแล้ว 5 ราย ภาพรวมของการเสริมตัวนั้นคืบหน้าไป
แล้วกว่า 95% โดยขณะนี้เรากำ�ลังจะเปิดตัวนักเตะใหม่ภายใน 2-3
วันนี้ อีกประมาณ 4-5 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีการเจรจาทำ�สัญญาไป
แล้ว เหลือรายละเอียดอีกเล็กน้อยก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้
“การเสริมทีมในฤดูกาลนี้ เราได้ ให้เดนนิส อมาโต เฮดโค้ช
ของทีมเป็นผู้คัดสรรนักเตะที่ต้องการ ตามแท็กติกที่วางไว้ ในการลุย
ลีกสูงสุด แน่นอนว่าเรามีการเสริมทั้งนักเตะต่างชาติฝีเท้าดี และ
นักเตะระดับไทยลีก นอกจากนี้ในส่วนของทีมงานต่างๆ เราก็ได้
มีการยกเครื่องใหม่ ทั้งแพทย์ประจำ�ทีมและนักกายภาพ เพื่อยก
ระดับทีมให้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนอีกด้วย” เสี่ยเขตกล่าว

“เสี่ยเขต” เขตพงศ์ กุลนาถศิริ
ผู้จัดการทีมสุโขทัย เอฟซี

กลางเดื อ นกรกฎาคมนี้ เ ข า สู  เ ทศกาลเข า พรรษา
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือขาย ยังคงเจตนารมณ ให
ความสําคัญกับสุขภาพของคนไทย ดวยการลด ละ เลิก ดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ปองกันการเกิดนักดื่มหนาใหมขณะที่
พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคําขวัญเนือ่ ง
ในวันงดดืม่ สุราแหงชาติ ประจําป 2565 วา “ปลอดเหลา ปลอด
โรค ปลอดภัย หางไกลโควิด 19”
ปนกี้ จิ กรรมรณรงควนั งดดืม่ สุราแหงชาติ มีการนําเสนอ
วิธี “1 ลด 3 เพิม่ ” ลดการดืม่ แอลกอฮอล เพิม่ เงินในกระเปา เพิม่
ภูมคิ มุ กันรางกาย เพิม่ ความสุขในครอบครัว เชิญชวนประชาชน
หรือผูท มี่ ปี ญ
 หาจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลประเมินความ
เสีย่ งไดทสี่ ถานพยาบาลในสังกัดทุกแหง หรือผานเว็บไซต “ติด
เหลายัง-ดอทคอม” และรวมลงนามปฏิญาณตน
การจัดบริการประเมินความเสีย่ งจากการ
งดเหลาเขาพรรษาออนไลน ไดที่ www.stopdrink.
ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล และบําบัดรักษา
com/sign
ใหแกประชาชน หรือผูม ปี ญ
 หาจากการดืม่
นอกจากนี้ มีการยกยองเชิดชูเกียรติ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ทัง้ ในโรงพยาบาล
บุคคลและองคกรที่มีผลงานโดดเดนดานการ
ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ปองกันควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
และเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนในการ
ตําบลทุกแหง และเพิ่มความสะดวกใน
ปองกันควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล 40 รางวัล
การประเมินความเสีย่ งผานเว็ปไซต “ติด
ประกอบดวยประเภทบุคคล 15 รางวัล ประเภท
เหลายัง-ดอทคอม” หรือสามารถโทร
องคกร 15 รางวัล ศิลปนนักแสดงทีเ่ ปนแบบ
ปรึกษาไดทศี่ นู ยปรึกษาปญหาสุรา สาย
ดร.นพ.ไพโรจน เสาน�วม
อยาง 6 รางวัล
ดวนเลิกเหลา 1413
นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาว
นอกจากนี้ จัดกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร ลด ละ เลิกเหลา” ผาน
วา วันเขาพรรษาของทุกป ถือเปน “วันงดดืม่ สุราแหงชาติ” ปนตี้ รงกับวัน Application Smart อสม. หรือลงนามผานทางออนไลน ตัง้ เปาหมายให
ที่ 14 ก.ค.2565 กิจกรรมรณรงค “วันงดดืม่ สุราแหงชาติ” จะจัดขึน้ เพือ่ อสม. เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบขาง ฝอยางนอย 3 คน ลด
สรางความผูกพันในครอบครัวใหเยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึง ละ เลิกดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ชวงเขาพรรษา และจะขยายผลตอเนือ่ ง
อันตรายของการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล กระตุน ใหเกิดการลด ละ เลิก ไปสูก ารบําบัดรักษาและสรางกําลังใจหลังกลับสูช มุ ชนเพือ่ การตัดสินใจ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล และรับรูก ฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมเครือ่ ง เลิกดืม่ ถาวร
ดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซึง่ การควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลถกู บรรจุ
สําหรับความสําเร็จของโครงการงดเหลาเขาพรรษาของ สสส.
อยูในกรอบเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs) และ ดร.นพ.ไพโรจน เสานวม ผูช ว ยผูจ ดั การกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข
องคการอนามัยโลก (WHO) กําหนดกรอบนโยบายสรางสังคมปลอดภัยจาก ภาพ (สสส.) กลาววา สสส. และสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.)
ปญหาการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล (SAFER) ซึง่ เปนมาตรการหลักใน เริม่ โครงการ“งดเหลาเขาพรรษา”ตัง้ แตป 2546 ตลอด 20 ป มีประชาชน
การควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
เขารวมโครงการเพิม่ ขึน้ ตอเนือ่ ง ในป 2565 ชวนทุกคนงดเหลาเขาพรรษา
ภายใตแนวคิด “งดเหลาเขาพรรษา มหามงคล ซุปเปอรแมพอ พอแลว
เหลา” สือ่ ใหพอ แม ลด ละ เลิกเหลา บุหรี่ อบายมุข เพือ่ สรางสุขใหตนเอง
ครอบครัว และสังคม เนนความสัมพันธ ในครอบครัว
“ปนี้รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล กรมควบคุมโรค และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เพือ่ สนับสนุนสือ่ การรณรงคตา งๆ ใหกบั พืน้ ทีอ่ าํ เภอ 878 แหง ใหความ
สําคัญในการสกัดนักดืม่ หนาใหม และกลุม เปาหมายทีม่ แี นวโนมการดืม่
เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะกลุม ผูห ญิง กลุม ผูด มื่ ประจํา กลุม ผูด มื่
หนัก และกลุม เยาวชน” ดร.นพ.ไพโรจน กลาว
สําหรับสถิตผิ ดู มื่ แอลกอฮอล ในบานเรา โดยกรมควบคุมโรค พบวา
ชวงเขาพรรษาปนี้ สสส.ยังชวนกระทรวงมหาดไทยขับเคลือ่ นการ
ป 2564 มีผดู มื่ แอลกอฮอลประมาณ 16 ลานคน คิดเปนรอยละ 28 ของ ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ในทุกระดับ ตัง้ แตระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล
ประชากรอายุ 15 ปขนึ้ ไปทีม่ จี าํ นวน 57 ลานคน ในจํานวนนีเ้ ปนผูท ดี่ มื่ ที่ และลงถึงชุมชนในการรวมกันปองกันควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ตลอด
มีอายุระหวาง 25-44 ป มากทีส่ ดุ รองลงมาอายุ 45-59 ป ,อายุ 20-24 ,อายุ จนสรางความตระหนักรูใหแกประชาชนมีสว นรวมในการลด ละ เลิกการ
60 ปขนึ้ ไป ตามลําดับ สวนเยาวชนอายุ 15-19 ปมอี ตั ราการดืม่ ตํา่ ทีส่ ดุ
ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล เนนยํา้ ใหประชาชนปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุม
นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา การ นํา้ เมา ซึง่ กรมการปกครองจะเดินหนาใน 878 อําเภอ ผานการจัดกิจกรรม
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลมวี ตั ถุประสงคหลักลดปริมาณการดืม่ และ ใหแกประชาชนตามบริบทของพืน้ ทีเ่ ปนแบบอยางทีด่ ลี ด ละ เลิกเหลา เพือ่
การเพิม่ ขึน้ ของนักดืม่ หนาใหม สธ. เตรียมความพรอมของสถานพยาบาล มี เศรษฐกิจชุมชนทีย่ งั่ ยืนและสุขภาพกายและใจทีด่ ขี นึ้

ผู้จัดการทีมค้างคาวไฟยังกล่าวอีกว่า จากโปรแกรมที่ออก
มา 5 เกมแรกถือว่าหนัก แต่เรายังมีเวลาเตรียมทีมอีกเยอะ โดย
ในสัปดาห์นี้เราได้เริ่มซ้อมเรื่องแท็กติกในการเล่นของทีมแล้ว หลัง
จากที่ผ่านมาเราเน้นไปที่การฟื้นฟูและปรับสภาพร่างกาย และหลัง
จากนี้เราจะประชุมทีมเพื่อแจ้งเป้าหมาย ละลายพฤติกรรม และ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ คน และจะไปเก็บตัวที่ จ.เชียงใหม่ ใน
เดือนหน้า.

บีจีปทุมปล่อยตัว‘สิโรจน์’
ซบ‘สวาทแคท’แบบยืมตัว
“ปีโป้” สิโรจน์ ฉัตรทอง
แนวรุกวัย 29 ปี

ปทุมธานี • สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศปล่อยตัว “ปีโป้” สิ
โรจน์ ฉัตรทอง แนวรุกวัย 29 ปี ในการย้ายไปร่วมทัพ “สวาทแคท”
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ทีมร่วมลีกในศึกไฮลักซ์ รี โว ไทยลีก
ด้วยสัญญายืมตัว ก่อนที่การแข่งขันฤดูกาล 2022-23 จะเริ่มขึ้นใน
ช่วงเดือนสิงหาคมนี้
โดย สิโรจน์ ฉัตรทอง ถูกสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ปล่อยตัวให้
สโมสรลี โอ เชียงราย ยูไนเต็ด ยืมตัวไปใช้งานในช่วงเลกที่ 2 ของฤดูกาล
2021-22 ทีผ่ า่ นมา ก่อนจะลงสนามช่วยทัพ “กว่างโซ้ง” ไปทัง้ หมด 13

นัด รวมทุกรายการ โดยเป็นตัวจริง 8 นัด และสำ�รอง 5 นัด
สำ�หรับ สิโรจน์ ฉัตรทอง ย้ายมาร่วมบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ในฤดูกาล 2020-21 ก่อนจะเป็นส่วนสำ�คัญในการพาทัพ “เดอะ
แรบบิท” คว้าแชมป์ไทยลีก 1 ได้เป็นสมัยแรกของสโมสร จาก
นั้นในช่วงเลกที่ 2 ของฤดูกาล 2021-22 จะถูกปล่อยให้ ลี
โอ เชียงราย ยูไนเต็ด ยืมตัวไปใช้งาน และล่าสุดย้ายไปร่วม
ทีมนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ด้วยสัญญายืมตัวก่อนที่ฤดูกาล
2022-23 จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้.

“ผมสามารถรักษาผลงานที่นี่ ได้ดีมาตลอด หนึ่งในเหตุผลที่
สำ�คัญคือต้องพยายามพัฒนาอันดับโลกของคุณ และการเป็นมือ
วางอันดับนั้นเป็นสิ่งที่สำ�คัญมาก นั่นเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเจอ
ผู้เล่นชั้นยอดและอันตรายตั้งแต่รอบแรกๆ ของทัวร์นาเมนต์”
เมอร์เรย์กล่าวว่า แผนการในอนาคตของเขานั้นขึ้นอยู่กับ
สภาพร่างกายของเขาว่าจะรักษาสภาพได้ดีแค่ไหน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บ
รบกวนจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสะโพกถึง 2 ครั้ง
“ถ้าหากสภาพร่างกายของผมโอเค ผมก็เล่นจะต่อไป”
เมอร์เรย์กล่าว “แต่มันไม่ใชเรื่องง่ายเลยที่จะรักษาสภาพร่างกายให้
อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อแข่งขันในระดับสูงสุด”
อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลกทำ�ท่าจะแพ้แบบ 3 เซต
รวด แต่ก็ไล่กลับมาในเซตที่ 3 ด้วยชัยชนะในช่วงไทเบรก แต่ใน
เซตที่ 4 เมอร์เรย์ โดยมือวางอันดับ 20 ของรายการเบรกเสิร์ฟใน
เกมที่ 5
จากนั้น อิสเนอร์ ผู้เล่นอเมริกันวัย 37 ปี ก็ไม่ยอมพลาด
ด้วยการเสิร์ฟลูกเอซใส่ ก่อนคว้าชัยชนะเป็นเหนือ แอนดี เมอร์เรย์
เป็นครั้งแรกในการพบกันทั้งหมด 9 ครั้ง
แมตช์นี้อิสเนอร์ ซึ่งเคยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
วิมเบิลดันเมื่อปี 2018 เสิร์ฟลูกเอซไปทั้งหมด 36 ลูก และยิง
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‘สองล้อ’ ได้นักปั่นฝีมือดีขึ้นเป็นทีมชาติ

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้จัดการแข่งขันจักรยานประเภท
ลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำ�
ปี 2565 สนามที่ 1 เสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน ที่สนาม
เวลโลโดรม หัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย และกำ�ลังจะจัด
แข่งขันสนามที่ 2 วันที่ 1-3 กรกฎาคม ที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก
เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้ง 2 สนามนี้ สมาคมมีนโยบายจะคัดเลือกนักกีฬาที่มี
ผลงานโดดเด่นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อ
ให้นักกีฬามีการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ ให้แก่ตัว
เอง หลังจากที่ ได้แสดงผลงานมาแล้วในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
นั้น การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ในสนาม
แรกที่ผ่านมา มีนักกีฬาหลายคนที่ฉายแววโดดเด่น ตนจึงมอบหมายให้
“โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท รองประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคม พร้อม
ทั้งสตาฟฟ์ โค้ชทำ�การคัดเลือกนักกีฬาที่มีความพร้อมและมีผลงานยอด
เยี่ยมไปแข่งขันในรายการต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันจักรยาน
ประเภทลู่ รายการ “ยูซีไอ จูเนียร์ แทร็ก เวิลด์ แชมเปียนชิพส์” วันที่
23-27 สิงหาคม ที่กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นการแข่งขัน
รายการใหญ่ในระดับเยาวชน ส่วนอีกรายการหนึ่งคือ การแข่งขัน
จักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2022” ที่
สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดวันที่ 26-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนาม
กีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
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‘พีพีทีวี’ ยิงสด ‘แม็กซาโย-วาร์กัส’ ชิงรุ่นเฟเธอร์เวต

เมอร์เรย์ ไม่มีแผนอำ�ลาหลังร่วงวิมเบิลดัน
ลอนดอน • แอนดี เมอร์เรย์ นักเทนนิสจากสหราชอาณาจักร
วางแผนจะกลับมาเล่นในศึกวิมเบิลดัน แกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า
อีกครั้งในปีหน้า แม้จะพ่าย จอห์น อิสเนอร์ ตกรอบ 2 ซึ่งเป็นการ
ตกรอบเร็วที่สุดนับตั้งแต่เมอร์เรย์ลงเล่นที่ออลอิงแลนด์คลับ ใน
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
แอนดี เมอร์เรย์ นักเทนนิสวัย 35 ปี มีปัญหาในการ
รับมือกับพลังเสิร์ฟของ จอห์น อิสเนอร์ จอมเสิร์ฟพลังช้างจาก
สหรัฐอเมริกา ในการแข่งขันที่เซ็นเตอร์คอร์ต ก่อนพ่ายไป 6-4,
7-6 (7/4), 6-7 (3/7), 6-4
ซูเปอร์สตาร์ของสหราชอาณาจักร เจ้าของแชมป์แกรนด์
สแลมในบ้านเกิดตัวเองเมื่อปี 2013 และ 2016 โดยก่อนหน้านี้
เขาเคยตกรอบเร็วที่สุดในวิมเบิลดันคือ การตกรอบ 3 เมื่อปี 2005
และ 2021
แต่เมอร์เรย์ นักเทนนิสชาวสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นมืออันดับ 52
ของโลก กล่าวว่า ไม่มีแผนที่จะอำ�ลาวงการ พร้อมทั้งบอกด้วยว่า
ฟอร์มการเล่นของเขานั้นดีกว่าเมื่อปีที่ผ่านมา
“เกมของผมดีกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน” เมอร์เรย์
กล่าว “ในส่วนของสภาพร่างกายนั้นผมรู้สึกดีมาก ยกเว้น 10 วัน
หลังการแข่งขันที่สตุตการ์ต (ต้นเดือนที่ผ่านมา) ซึ่งค่อนข้างมี
ปัญหา”

1

แอนดี เมอร์เรย์ อดีตมือ 1 ของโลกจากสกอตแลนด์ โดน จอห์น
อิสเนอร์ จากสหรัฐอเมริกา เขี่ยตกรอบ 2 เทนนิสวิมเบิลดัน
แกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า ที่ออลอิงแลนด์คลับ ในลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
วินเนอร์ ไปทั้งแมตช์ 82 วินเนอร์ส
“แน่นอนที่สุดว่าผมไม่ใช่นักเทนนิสที่ดีไปกว่า แอนดี เมอร์
เรย์” อิสเนอร์กล่าวหลังจบแมตช์ “เพียงแค่การแข่งขันในวันนี้ผม
อาจจะดีกว่าเขานิดหน่อย”.

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เอาใจแฟนมวยอีกครั้ง ด้วยการ
ถ่ายทอดสดศึกมวยชิงแชมป์ โลกไฟต์เดือดในเดือนกรกฎาคมนี้ มาร์ก
แม็กซาโย ขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดแชมป์ โลกรุ่นเฟเธอร์เวท กับ เรย์
วาร์กัส เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
โดยเดือนกรกฎาคมนี้ถึงคิวมันส์ของแฟนมวยโลก หลังว่างเว้นไฟต์
เดือดกันไปพักใหญ่ โดยพีพีทีวีได้จัดเอามวยชิงแชมป์ โลกไฟต์สำ�คัญ
มาให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง กับการพบกันของ 2 มวยดัง ที่ยังคงสถิติ
ไร้พ่าย มุมหนึ่งคือ มาร์ก แม็กซาโย ยอดมวยชาวฟิลิปปินส์ ศิษย์รัก
ภายในค่ายของยอดมวยระดับโลกอย่าง แมนนี ปาเกียว ที่ โด่งดัง
แบบพุ่งพรวด หลังสามารถพลิกคว่ำ�มวยดังอย่าง แกรี รัสเซลล์ จู
เนียร์ และได้ครองเข็มขัดแชมป์ โลก รุ่นเฟเธอร์เวท ของสภามวยโลก
(WBC) พร้อมด้วยสถิติชกสุดร้ายกาจ ชก 24 ไฟต์ ชนะน็อก 16 ไม่
เคยแพ้ ใคร โดยคราวนี้แม็กซาโยถึงคิวจะต้องชกเพื่อป้องกันแชมป์
บ้าง โดยเจ้าตัวจะได้หวนคืนสู่สังเวียนในฝันของเขาที่ซานอันโตนิโอ
เวทีเดียวกับที่เจ้าตัวเคยได้ชม แมนนี ปาเกียว ดวลกับ มาร์ โก อัน
โตนิโอ บาร์เรรา ซึ่งนั่นคือครั้งแรกที่แม็กซาโยได้ชมการชกแบบสดๆ
ของปาเกียว ไอดอลของเขา จนนำ�ไปสู่แรงบันดาลใจที่ทำ�ให้เขาก้าว
มาถึงจุดนี้ โดยผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์ไฟต์นี้คือ เรย์ วาร์กัส แม็กซิกัน
อันตราย มวยก้านยาวไร้พ่าย อดีตแชมป์ โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวต ที่
ขยับรุ่นขึ้นมาพร้อมสถิติสุดโหด ชก 35 ไฟต์ ชนะน็อก 22 แน่นอน
ว่าไฟต์นี้จะต้องมีผู้ที่ถูกหยุดสถิติลง ใครจะเป็นยอดมวยไร้พ่ายเพียง
หนึ่งเดียว ต้องลุ้นกันเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.นี้ ห้ามพลาด ศึกกำ�ปั้น
ไร้พ่าย ชิงเข็มขัดแชมป์ โลกรุ่นเฟเธอร์เวต เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.นี้
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถ่ายทอดสดให้ชม ฟรี! ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36
ที่เดียว หรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ www.pptvhd36.com.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

แก้เกณฑ์สรรหาเลขาฯคุรุสภา
เปิดทางตัง้ อนุกรรมการคัดเลือก5คน/ตัวแทนศธ.นัง่ ประธาน
ศึ ก ษาธิ ก าร • คุ รุ ส ภาปรั บ แก้ ข้ อ บั ง คั บ
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ส รรหาเลขาฯ คุ รุ ส ภา
เรียบร้อยแล้ว เปิดทางตั้งอนุกรรมการสรรหา
เลขาธิการคุรุสภา จำ�นวน 5 คน ตัวแทน
สำ�นักงานปลัด ศธ. เป็นประธาน พร้อมกับ
เตรียมชงเข้าบอร์ดคุรุสภาเคาะเร็วๆ นี้
นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่เว็บไซต์ราช
กิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการ

คุรุสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ระบุตอนหนึ่ง
ว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขปรับปรุงข้อ
บังคับคุรุสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา พ.ศ.2547 คื อ
ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา พ.ศ.2547 และให้ ใ ช้
ความต่อไปนี้แทน คือให้คณะกรรมการแต่ง
ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะอนุกรรมการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา”
ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ แต่ง
ตั้งจากผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการหรือผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่า
อนุกรรมการจากกรรมการคุรุสภา จำ�นวน
2 คน อนุกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การฝึกหัดครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาจำ�นวน 2 คน ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
อำ�นวยการ สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือ
ผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ และอาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงานเลขาธิการ
คุรุสภาอีกหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
นายประวิ ต กล่ า วต่ อ ว่ า และยั ง ให้
ยกเลิกความในข้อ 8 ของข้อบังคับดังกล่าว
และให้ ใ ช้ ค วามต่ อ ไปนี้ แ ทน คื อ ให้ ค ณะ

อนุกรรมการดำ�เนินการสรรหาผู้สมัครตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อในข้อ 7 จำ�นวนไม่เกิน 3
คน โดยจัดทำ�เป็นบัญชีรายชื่อตามลำ�ดับอักษร
พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบ
การพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
โดยขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การสรรหาเลขาฯ คุรุสภา ที่มีนาย
สุภัทร จำ�ปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ปลัด ศธ.) เป็นประธาน ก็เตรียมที่จะประชุม
หารือเพื่อที่จะจัดทำ�ประกาศหลักเกณฑ์การ
สรรหาเลขาฯ คุรุสภา เสนอเข้าคณะกรรมการ
คุรุสภาพิจารณาในเร็วๆ นี้ต่อไป.

สธ.ย้ำ�ร้านอาหารถ้าใส่กัญชาต้องติดป้าย

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ

ห

ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม

สาธารณสุข • สธ.กำ�ชับร้านอาหารต้องติด
ป้ายแจ้งมี “กัญชา” เป็นส่วนผสมในอาหาร
และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าคนไทย
หรือต่างชาติตัดสินใจเลือก พร้อมติดป้ายคำ�
เตือนห้ามกลุ่มเสี่ยง หรือคนแพ้สาร THC
และ CBD บริโภคเด็ดขาด
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษา
ระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวถึงกรณีข้อห่วงใยกัญชาเสรีทางการ
แพทย์ สุ ข ภาพ และส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
อาจทำ�ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับประทาน
อาหารที่ มี ส่ ว นผสมของกั ญ ชาโดยไม่ รู้ ตั ว
ควรมีป้ายแจ้งเตือน “ร้านนี้ปลอดกัญชา”
เพื่อเป็นสิทธิในการเลือกบริโภค ว่าประชาชน
มีสิทธิที่จะเลือกบริโภคอาหารที่มีหรือไม่มี
ส่ วนผสมของกั ญชา แต่ จำ� เป็ น ต้ อ งได้ รั บ
ทราบข้อมูลว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ มี
ส่วนผสมของกัญชาหรือไม่ สัดส่วนมากน้อย
เท่าไร ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่องการนำ�

นิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์

ลั ง จากที่ ริ เ ริ่ ม โครงการ “ต้ น กล้ า ไร้ ถั ง ของโรงเรี ย น
อนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ โครงการ
CONNEXT ED หรื อ มู ล นิ ธิ ส านอนาคตการศึ ก ษา
จนประสบความสำ�เร็จ ล่าสุดซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำ�ลัง
10 พันธมิตรยักษ์ ใหญ่ อาทิ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC), เอสซีจี แพคเกจ
จิ้ง (SCGP), ยูนิลีเวอร์ ร่วมต่อยอด “ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง” สู่ภาคี
เครือข่ายด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย สร้างระบบนิเวศ
การจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ�สู่ปลายน้ำ� รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทุก
กลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ ให้ความรู้-กลุ่มผู้คัดแยกขยะ-กลุ่มผู้รับจัดส่งวัสดุ-กลุ่มผู้
รี ไซเคิล-กลุ่มผู้รวบรวม-กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์-กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
แก้ปัญหาขยะร่วมกัน พร้อมพัฒนา Green Learning Network หวัง
ขยายภาคีเครือข่ายสู่ โรงเรียน CONNEXT ED 5,567 แห่งทั่วประเทศ
ลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนทุกพื้นที่ตั้งแต่ต้นทาง
นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำ�นักกิจการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ
เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วม
กับอีก 10 องค์กร ประกอบด้วย 1.บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด (มหาชน)
หรือ SCGC 2.บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) หรือ SCGP
3.บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำ�กัด (Unilever) 4.บริษัท เอส ไอ จี
คอมบิบล็อค จำ�กัด 5.บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำ�กัด 6.บริษัท เต็ด
ตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำ�กัด 7.กลุ่มอำ�พลฟูดส์ (AMPOLFOOD Group)
8.บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำ�กัด 9.บริษัท อี โค่ เฟรนด์ลี่
ไทย จำ�กัด และ 10.วัดจากแดง ร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต้นกล้า
ไร้ถัง ต่อยอดให้กลายเป็นภาคีด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย
พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศการจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ�สู่ปลายน้ำ�
“ความสำ�เร็จโครงการต้นกล้าไร้ถังของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ โครงการ CONNEXT ED ที่ซีพี ออลล์ ดูแล
ซึ่งสามารถช่วยกันปลูกฝังเยาวชนในโรงเรียนให้ช่วยกันลด ละ เลิกการ
ใช้สิ่งที่สามารถกลายมาเป็นขยะ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง นำ�สิ่งที่คน
มองว่าเป็นขยะมารียูส รี ไซเคิล จัดการเป็นวัสดุอินทรีย์ สร้างรายได้
กลับสู่ โรงเรียน จนสามารถลดปริมาณขยะจากเดือนละ 15 ตัน เหลือ
เพียงเดือนละ 2 กิโลกรัม ที่ผ่านมาได้มีการขยายเครือข่ายให้ โรงเรียน
CONNEXT ED นำ�ไปปฏิบัติแล้วจำ�นวน 2 รุ่น หรือมากกว่า 153 โรงเรียน
กำ�ลังขยายสู่รุ่นที่ 3 ในปีนี้เพิ่มอีก 47 โรงเรียน รวมถึงมี โรงเรียนและ
ชุมชนนอก CONNEXT ED อีก 243 แห่ง” นายประสิทธิ์กล่าว
ขณะที่ การขยายเครือข่ายไปยังฝั่งเอกชนในครั้งนี้นับเป็นการ
รวบรวมผู้เกี่ยวข้องในระบบนิเวศการจัดการขยะเข้าด้วยกันอย่างครบ
วงจร ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ ให้ความรู้ เช่น ซีพี ออลล์ และโรงเรียน
อนุบาลทับสะแก ทำ�หน้าที่สนับสนุนงบประมาณ ประสานหน่วยงานทั้ง
รัฐและเอกชน สร้างความเข้าใจในแนวการปฏิบัติ เผยแพร่องค์ความรู้
ให้แนวทางการ จัดหลักสูตรท้องถิ่น “ต้นกล้าไร้ถัง” สนับสนุนวิทยากร
ถ่ายทอดแก่ผู้สนใจ 2.กลุ่มผู้ลงมือปฏิบัติ ได้แก่ โรงเรียนและชุมชนในภาคี
ร่วมขับเคลื่อนการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลออกจากขยะในโรงเรียน ชุมชนของ
ตัวเอง ทำ�ความสะอาดวัสดุ รวบรวมจัดส่งวัสดุเข้าสู่กระบวนการปลายทาง
3.กลุ่มผู้รับจัดส่งวัสดุและบันทึกข้อมูล ได้แก่ บริการ Speed-D
ของเซเว่น อีเลฟเว่น ทำ�หน้าที่ตัวกลางในการจัดส่งวัสดุให้สมาชิกภาคี
ไปยังโรงงานรีไซเคิลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า”

ใบกัญชามาใช้ ในการทำ� ประกอบหรือปรุง
อาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2565 กำ�หนดให้ร้านอาหารต้องจัด
ทำ�ข้อมูลแจ้งเตือนลูกค้า ทั้งข้อความแสดง
ว่าเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการ
ใช้กัญชา, แสดงเมนูที่ ใช้ ใบกัญชาทั้งหมด
พร้อมปริมาณที่ใช้ โดยมีข้อแนะนำ�การใช้ ใบ
กัญชาในการปรุงประกอบอาหาร คืออาหาร
ทอดใช้ ใบกัญชาสด 1-2 ใบต่อเมนู ประเภท
ผัด แกง ต้ม ผสมในเครื่องดื่ม ใช้ ใบกัญชา
สด 1 ใบต่อเมนู
นพ.รุ่ ง เรื อ งกล่ า วต่ อ ว่ า นอกจากนี้
ยังกำ�หนดให้แสดงข้อแนะนำ�เพื่อความ
ปลอดภั ย ในการบริ โ ภคอาหารหรื อ เครื่ อ ง
ดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ แสดงคำ�
เตือนคือ เด็กอายุต่ำ�กว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์
และสตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน หากมี
อาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที, ผู้ที่
แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวัง
ในการรับประทาน อาจทำ�ให้ง่วงซึมได้ ควร

พระครูทิพากร อริโย

หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำ�งาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง
เหล่านี้ ไม่ให้เข้าถึงการใช้กัญชา รวมถึงยัง
ห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณใน
การป้องกันหรือรักษาโรคด้วย
“ทั้ ง หมดเป็ น การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเข้า
ร้านอาหารแล้วจะต้องได้รับข้อมูลว่าร้านนี้
ใช้กัญชาทำ�อาหารหรือไม่ ใช้ ในเมนูอะไร
ส่ ว นผสมมากน้ อ ยแค่ ไ หน ทำ � ให้ ส ามารถ
ตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะบริโภคหรือไม่ สำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาด
ก่อนที่ อย.จะอนุมัติ ได้มีการตรวจสอบสูตร
แล้วว่ามีส่วนผสมของกัญชาไม่เกินค่าที่กำ�หนด
ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เกิดผล
ต่อระบบประสาทและสมอง โดยกำ�หนดสาร
THC 1.6 มิลลิกรัม/Pack และรับประทาน
สาร THC ได้ ไม่เกิน 3.2 มิลลิกรัมต่อวัน และ
บนฉลากของผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลคำ�เตือน
เช่นกัน” นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าว.

‘ตรีนุช’มอบ‘อาชีวะ’
ลุยพัฒนาทักษะรถอีวี
หลักสูตรนำ�ร่องในอีอีซี
ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” มอบ สอศ. ลุย
พัฒนาทักษะผู้เรียน-ปลูกจิตสำ�นึกด้าน
พลังงานร่วมอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า
เล็งนำ�ร่องหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซี
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่ า วว่ า ตามนโยบายรั ฐ บาลที่ ต้ อ ง
การเดิ น หน้ า ตอบรั บ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า (EV) กับรถ
ที่ปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือ Zero
Emission Vehicle (ZEV) ในอนาคตนั้น
ขณะนี้ ต นได้ ม อบหมายให้ น ายสุ เ ทพ
แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (เลขาฯ สอศ.) ไปดำ�เนิน
การเตรี ย มความพั ฒ นาทั ก ษะผู้ เ รี ย น
และปลู ก จิ ต สำ � นึ ก ด้ า นพลั ง งานร่ ว ม
Ecosystem อุ ต สาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าแล้ว ซึ่งจากนี้ ไป สอศ.จะต้องผนึก
กำ�ลังกับทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความร่วมมือ
กับอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)
กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน และ
(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดำ�เนิน

สมยศ วัฒน์พานิช

การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพในการจั ด การ
ศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้งาน อาชีพ
และพัฒนาทักษะในอนาคต เพื่อให้ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศ
นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำ�หรับ
การดำ � เนิ น โครงการผลิ ต ผู้ เ รี ย นป้ อ น
ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า (EV)
นั้ น จะมี ก ารนำ � ร่ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า ซึ่ ง คาดว่ า
อาจจะนำ�ร่องในพื้นที่กลุ่มสถานศึกษา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ก่อน เพื่อ
ทำ�ให้เห็นว่าการผลิตผู้เรียนเข้าสู่กลุ่ม
อุตสาหกรรมดังกล่าวทำ�ได้จริง เมื่อ
นักศึกษาจบการศึกษาออกมาแล้วมีงาน
ทำ� และมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง จากนั้นจะ
ปูพรมให้วิทยาลัย ทั้งนี้เราตั้งเป้าหมาย
ในการดำ�เนินการเรื่องนี้ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าให้เกิด
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศ และ
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถผลิต
ได้ เ องในประเทศจากฝี มื อ ของผู้ เ รี ย น
อาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง จะช่ ว ยลดการนำ � เข้ า
รถยนต์ EV จากต่างประเทศได้.
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น.ส.รัตนศิริ ติลกสกุลชัย

ต่อยอด‘ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถงั ’
สร้างระบบนิเวศจัดการขยะครบวงจรใหญ่สุดในไทย
โครงการต้นกล้าไร้ถัง
เทคนิค วิธีการ และทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการจัดเก็บ
รวบรวม ส่งต่อ และแปรรูปวัสดุรีไซเคิลไปยังปลายทางให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการนำ�กลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำ�
“ความร่วมมือและการขยายภาคีครั้งนี้นำ�ไปสู่การสร้าง 3 อย่าง
(KoomKah) ของ SCGC ดิจิทัลโซลูชันที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูล คือ 1.ภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุด 2.ระบบนิเวศ
ให้ธนาคารขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) การจัดการขยะที่ครบวงจรที่สุด และ 3. Green Learning Network
ช่วยบันทึกปริมาณน้ำ�หนักวัสดุแต่ละชนิด แปลงค่าออกมาเป็นคะแนน ที่รวบรวมทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำ�ชุมชน คนในชุมชน มา
และจำ�นวนเงิน พร้อมเก็บข้อมูลผู้ฝาก (สมาชิกธนาคาร) ผู้รับซื้อ (ซา เรียนรู้ด้านการจัดการขยะร่วมกัน เราตั้งเป้าว่าจะเจรจากับพันธมิตร
เล้ง ร้านค้าย่อย ร้านค้าใหญ่) ประวัติการฝาก รวมถึงคำ�นวณปริมาณ CONNEXT ED รายอื่นๆ ขยายผลการจัดการขยะตามโมเดลต้นกล้าไร้
ก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ที่ลดลงจากการรีไซเคิล เพื่อ ถังไปสู่ โรงเรียน CONNEXT ED ทั้งหมด 5,567 โรงเรียน และเปิดให้
สะท้อนผลลัพธ์การจัดการ สู่กลุ่มภาคีเครือข่ายและสังคมเพื่อรับรู้ถึง โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ที่สนใจมานำ�โมเดลไปใช้ ลดปริมาณขยะและ
มลภาวะอย่างยั่งยืนทุกพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ต้นทาง โดยซีพี ออลล์ จะ
ความก้าวหน้าในโครงการต่อไป
4.กลุ่มผู้รีไซเคิล ได้แก่ อี โค่ เฟรนด์ลี่ ไทย, SCGC และ SCGP ทำ� ช่วยเป็นแกนกลาง สนับสนุนงบประมาณ และประสานงานกับหน่วย
หน้าที่รับซื้อ รีไซเคิล หรืออัปไซเคิลวัสดุที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญ เช่น งานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” นายประสิทธิ์กล่าว
ด้ า นนายนิ วั ฒ น์ อธิ วั ฒ นานนท์ ประธานคณะกรรมการ
กล่องยูเอชที กระดาษ ถุงนมโรงเรียน กระป๋อง ไปเป็นเครื่องมือเครื่อง
ใช้ต่างๆ แล้วส่งกลับไปให้ โรงเรียนต่างๆ นำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้อีกครั้ง Innovation & Circular Economy บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ฯ หรือ SCGC
5.กลุ่มผู้รวบรวมจัดเก็บ ได้แก่ วงษ์พาณิชย์ และวัดจากแดง ทำ�หน้าที่ กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศการจัดการ
รับซื้อ รับแลกวัสดุประเภทพลาสติก ขวดพลาสติก เศษอาหาร เพื่อนำ�ไป ขยะที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดย
จำ�หน่ายต่อ รียูส หรือแปรรูปลักษณะอื่นต่อไป 6.กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ SCGC จะเข้ามาช่วยดำ�เนินการใน 2 ส่วน ได้แก่ 1.เว็บแอปพลิเคชัน “คุ้ม
ได้แก่ ยูนิลีเวอร์ และกลุ่มอำ�พลฟูดส์ ทำ�หน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ค่า” (KoomKah) เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถเห็นผลลัพธ์การจัดการของ
ของเครือข่ายและลูกค้า พร้อมสนับสนุนสินค้าบริโภคอุปโภคและงบ ตัวเอง พร้อมทั้งสะสมคะแนน แปลงขยะกลับมาเป็นเงินหรือผลิตภัณฑ์
ประมาณเพื่อให้เกิดกระบวนการในการใช้ประโยชน์ หรือแปรรูปวัสดุ รีไซเคิลผ่านการแลกคะแนนได้ กระตุ้นให้ โรงเรียนมีส่วนร่วมจัดการขยะ
ประเภทพลาสติกหลายชั้น และขวดพลาสติกประเภท HDPE ซึ่งแต่เดิม ผ่านประโยชน์ที่ ได้รับ 2.โครงการถุงนมกู้ โลก ที่ผ่านมาถุงนมโรงเรียนเป็น
ไม่มีการรับซื้อจากหน่วยรับซื้อ 7.กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท ขยะที่ ไม่มีผู้รับซื้อ จึงถูกกำ�จัดด้วยการฝังกลบ ได้ ให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำ�กัด ผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม, เอส ไอ จี ขยะแก่เยาวชน พร้อมร่วมแก้ปัญหาการจัดการขยะกับทางโรงเรียนนำ�ร่อง
คอมบิบล็อค และเต็ดตรา แพ้ค ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่ม ทำ� ที่ จ.ระยอง โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุและกระบวนการรี ไซเคิล
หน้าที่ประสานงานกลุ่มบริษัทองค์กรต่างๆ รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้ เปลี่ยนถุงนมให้เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ นำ�ไปใช้ผลิตเป็นของใช้ต่างๆ
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ได้อีกครั้ง เช่น เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล กระถางต้นไม้ ให้ โรงเรียนได้นำ�ไป
ใช้ประโยชน์และเยาวชนได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม พร้อมขยายผลกับ
เครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป
นอกจากนี้ พระครูทิพากร อริโย รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง กล่าว
เสริมว่า ทางวัดจะเข้ามาช่วยทำ�หน้าที่ในการรับแลก บริจาควัสดุย่อย
สลายประเภทอาหารหมดอายุ เศษอาหาร และรวมถึงพลาสติกทุกชนิด
เพื่อส่งต่อไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าบริโภคและอุปโภคอื่นๆ อาทิ
ผลิตอาหารสัตว์เพื่อสงเคราะห์สุนัขและแมวจรจัด ผลิตใยผ้าจากขวด
พลาสติกเพื่อนำ�มาทอและตัดเย็บเป็นผ้าสบงจีวร ผลิตและแปรรูปเป็น
น้ำ�หมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากน้ำ�หมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์ รวมถึงผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ หรือแก๊สหุงต้มไว้ ใช้งานภายใน
โรงครัวของวัด เพื่อทำ�นุบำ�รุงพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เต็ดตรา
แพ้ค (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่าวว่า กล่องนม และกล่องเครื่องดื่ม UHT
นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ในโรงเรียน
และชุมชน โดย เต็ดตรา แพ้ค ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่อง
ดื่ม วางเป้าหมายการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ตั้งแต่
การออกแบบ จัดหาวัสดุอย่างรับผิดชอบ ไปจนถึงเมื่อสิ้นสุดการใช้
งาน เพราะบริษัททราบดีว่ากล่องใช้แล้วเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่มีค่าและ
สามารถนำ�มารีไซเคิลสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ได้ โครงการ
นี้ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทได้ทำ�งานร่วมกับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของโรงงานรีไซเคิลใน
การรับซื้อกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำ�ไปแปรรูปเป็นแผ่นหลังคา อิฐ
บล็อก หรือแผ่นไม้เทียมสำ�หรับทำ�เป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนได้
ด้านนายสมยศ วัฒน์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท อี โค่
เฟรนด์ลี่ ไทย จำ�กัด กล่าวว่า การรับซื้อกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้กลับ
เข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลภายใต้ โครงการนี้ ยังเป็นการเพิ่มปริมาณ
วัตถุดิบให้สอดคล้องกับกำ�ลังการผลิตของโรงงานรีไซเคิลกล่องเครื่อง
ดื่มของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันพบว่าปริมาณวัตถุดิบมีไม่เพียงพอต่อกำ�ลัง
การผลิต โดยกล่องที่รวบรวมได้เพื่อใช้ ในการผลิตมีปริมาณเพียง 100
ตันต่อเดือน ในขณะที่มีความต้องการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำ�กลับ
มาใช้ ในการรีไซเคิลจำ�นวนมาก อย่างน้อย 500 ตันต่อเดือน
สำ�หรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตร
ผู้ ร่ ว มก่ อ ตั้ ง CONNEXT ED วางเป้ า ดู แ ลโรงเรี ย นในโครงการ
CONNEXT ED 5 เฟส จำ�นวนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุน
โรงเรียนให้สามารถดำ�เนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลด
ความเหลื่อมล้ำ� พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ส่งเสริมอาชีพ สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำ�รุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่ง
เป็นอาสาสมัครจากในองค์กร ร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำ�แนะนำ�ในการ
พัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด.
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2พี่น้อง‘บิณฑ์-เอกพันธ์’รุดช่วยเหลือ
นักร้องเก่า‘โฆษิต นพคุณ’เจอพิษโควิด
ยั

งคงเดินหน้าทำ�ความดีอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับ 2 พีน่ อ้ ง
บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ โดยในเฟซบุก๊ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
ได้ โพสต์ภาพพร้อมข้อความขณะลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือ ฉลาด
เนียมละมูล หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม โฆษิต นพคุณ อดีตนักร้องเจ้าของ
เพลงดัง อย่าหลงบางกอก โดยระบุขอ้ ความว่า

เพลง แต่กส็ ามารถเอาชีวติ รอดมาจนถึงทุกวันนี้ ทุกวันนีม้ ี โรครุมเร้า
มากมาย อยากได้ก�ำ ลังใจจากมิตรรักแฟนเพลงทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
อยากมีเงินสักก้อนหนึง่ เอาไว้ดแู ลตัวเอง ก่อนทีจ่ ะหมดลมหายใจ
เฮือกสุดท้าย
ผมกับคุณเอกพันธ์ ได้ชว่ ยเหลือเบือ้ งต้น 20,000 บาท ถ้า

เพื่อนๆ ต้องการอยากช่วยเหลือ ก็โอนเข้าบัญชีของคุณอาได้เลยครับ
ชื่อบัญชี นายฉลาด เนียมละมูล (ชื่อจริงในบัตรประชาชน) ธนาคาร
ธ.ก.ส. เลขทีบ่ ญ
ั ชี 015242370279 ออมทรัพย์ กราบขอบคุณ
แทนคุณอาด้วยนะครับ ทุกคนล้วนมีเรื่องราวมากมายทีต่ อ้ งฟันฝ่า
แม้วนั สุดท้ายของลมหายใจ”

สุดยื้อ‘เจ เอส แอล’ร่อนจดหมายแจง

จำ � เป็ น ต้ อ งยุ ติ ก ารดำ � เนิ น งานบางส่ ว น

“นักร้องในอดีตทีท่ กุ คนอาจจะลืมไปแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆ
ครับ วันนี้ ผม และคุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ได้เข้าไปช่วยเหลือนัก
ร้องเก่าในอดีต ซึง่ มีผลงานและบทเพลงทีน่ กั ร้องในปัจจุบนั เอามา
ร้องใหม่หลายต่อหลายคน อย่างเช่น เพลงอย่าหลงบางกอก, ลัน่ ทม,
อนิจจา และอีกหลายๆ เพลง ท่านผูน้ น้ั คือ โฆษิต นพคุณ
ปัจจุบนั นี้ นักร้องท่านนีอ้ ายุ 82 ปี อาศัยอยูท่ จ่ี งั หวัดราชบุรี
อำ�เภอบ้านโป่ง ทุกวันนีม้ รี ายได้จากเงินค่าครองชีพ เดือนละ 800
บาท ตลอด 3 ปีทผ่ี า่ นมาเจอมรสุมโควิด ทำ�ให้ไม่มงี านจากการร้อง

หลังมีขา่ วลือออกมาว่า บริษทั ผลิตรายการชื่อดังระดับ
ตำ�นานกำ�ลังจะประกาศปิดตัวลง ทำ�ให้เป็นทีส่ นใจของประชาชน
และมีการถกเถียงกันว่าจะเป็นบริษทั ไหน โดยล่าสุด ทางบริษทั
เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำ�กัด ทีอ่ ยูค่ วู่ งการบันเทิงไทยมา
อย่างยาวนาน ได้ออกจดหมายชีแ้ จงถึงเรื่องดังกล่าว โดยยอมรับ
ว่าจะมีการยุตกิ ารดำ�เนินงานบางส่วนจริงๆ
“บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำ�กัด ได้ด�ำ เนินงาน
ด้านการผลิตสื่อสำ�หรับโทรทัศน์ การสร้างบุคลากรสำ�หรับวงการ
บันเทิงทัง้ เบือ้ งหน้าและเบือ้ งหลัง การรับจ้างสร้างสรรค์และผลิต
งานสำ�หรับภาครัฐและเอกชนติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 43 ปี
ในช่วง 8 ปีทผ่ี า่ นมานัน้ ได้เกิดการเปลีย่ นแปลงในอุตสาหกรรม
สื่ออย่างมาก ทัง้ การเกิดขึน้ ของสถานี โทรทัศน์จ�ำ นวนมาก ทัง้
ผลกระทบจาก DIGITAL DISRUPTION และการแพร่ระบาดของ
เชือ้ โควิด-19 ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบ
อย่างมาก แม้ตลอดมาบริษทั ฯ จะพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้ตอ่ ไป
เพื่อทีจ่ ะได้สร้างผลงานทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพให้กบั ผูช้ มของเรา แต่กย็ งั
ไม่บรรลุผลตามทีต่ ง้ั เป้าหมายได้ บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล
มีเดีย จำ�กัด จึงเห็นสมควรทีจ่ ะยุตกิ ารดำ�เนินงานบางส่วนลง นับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป บริษทั ฯ
ขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่าน ได้แก่ สถานี โทรทัศน์

บริษทั เอเยนซี โฆษณา ลูกค้าทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
เพื่อนในวงการ สื่อมวลชน และผูช้ มทีร่ กั ที่ให้การสนับสนุน
บริษทั ฯ มาโดยตลอด รวมทัง้ ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่
ได้รว่ มแรงร่วมใจทำ�งานกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมา และ
หวังว่าในวันข้างหน้าเราจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างสรรค์งานใน
รูปแบบใหม่ๆ ให้กบั สังคมและผูช้ มของเราอีกครัง้ รวมทัง้ เรายัง
มัน่ ใจว่า คนของเจ เอส แอล มีพลังและอุดมการณ์อนั แรงกล้า
ทีจ่ ะสร้างสรรค์งานให้กบั วงการ และประเทศชาติตอ่ ไป บริษทั
เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำ�กัด 1 กรกฎาคม 2565”

‘เพ็ญพรรณ’อีกหนึ่งกระบอกเสียง
ส่งเสริมความเป็นไทยผ่านหน้าจอ
เรียกว่าเป็นผูป้ ระกาศข่าว
สำ�นักข่าวไทย ทางช่อง 9 MCOT HD
หมายเลข 30 ทีร่ กั ษาเอกลักษณ์ พร้อม
ส่งเสริมความเป็นไทยผ่านทุกชิน้ งาน
เสมอ สำ�หรับ หน่อย-เพ็ญพรรณ แหลม
หลวง ผูด้ �ำ เนินรายการคับข่าว 9 เวลา
22.00 น. ทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์ จนมีวลี
นึกถึงหน่อยจะนึกถึงผ้าไทย
“ชื่นชอบความเป็นไทยในหลาย
เรื่อง ขนมไทย ดนตรีไทย และผ้าไทย
เริม่ จากเห็นการนุง่ ผ้าซิน่ (ผ้าถุง) ของคน
พืน้ ถิน่ ชาวเหนือ ชาวใต้ แล้วชอบความมี
อัตลักษณ์ เวลาไปทำ�ข่าวตามต่างจังหวัด
ก็จะแต่งชุดพืน้ ถิน่ รายงานข่าวด้วย แล้วก็มาคิดว่าทำ�ไม
เราไม่เอามาใส่ในชีวติ ประจำ�วันบ้าง เพราะผ้าไทยสวย
มีเอกลักษณ์เฉพาะ จึงเริม่ ต้นด้วยการใส่ผา้ ไทยมาทำ�งาน
ในรูปแบบผ้าถุงของจังหวัดต่างๆ ใส่กบั เสือ้ เชิต้ บ้าง เสือ้

ยืดสุภาพบ้าง ปรับวิธกี ารนุง่ ให้รว่ มสมัย
และเผยแพร่ผา่ นโซเชียลให้คนหันมา
อุดหนุนของไทย ใส่ผา้ ไทย
ภายใต้แนวคิดที่ว่า ถ้ารุ่นเราไม่
ใส่ ไม่ส่งเสริม ก็น่าจะค่อยๆ หายไปและ
ถูกการแต่งตัวสมัยใหม่กลืนไปในที่สุด
เราในฐานะหญิงไทยก็สามารถช่วยส่ง
เสริมได้ นอกจากจะทำ�ให้เรามีบุคลิกที่ดี
สวยงามด้วยผ้าไทยแล้ว ยังได้ส่งเสริม
อาชีพของคนทอผ้าไม่ให้หายไปด้วย จึง
ตั้งใจว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันและ
ขยายผล ชวนคนหันมาใส่ผ้าไทยให้สวย
กันให้มากขึ้น จนถึงทุกวันนี้ยอมรับว่า
ดีใจที่ส่วนใหญ่คนจะเข้ามาทักและชื่นชมในการใส่ผ้า
ไทย และมองว่าการที่เรามีเอกลักษณ์ของตัวเอง ความ
ชอบในการใส่ผ้าไทยเป็นการส่งเสริมองค์กรให้มีภาพ
ลักษณ์ที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย”

ซีรีส์วาย • เบิกฤกษ์บวงสรวงเป็นที่เรียบร้อย สำ�หรับ ซีรีส์ EvenSun ฉันนี่แหละ
นายอาทิตย์ นำ�ทีมโดย คู่จิ้นสุดฮอต บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย, เปรม-วรุศ ชวลิตรุจิ
วงษ์ ร่วมด้วยนักแสดงวัยรุ่น ท็อป-ณธรรศ ตันเจริญ, เต้-วีรภัทร เติมมณีรัตน์, ไท
เกอร์-ธนวัต หัชลีฬหา, เอิร์ท-ชิษณุพงศ์ เศิกศิริ, ม่อน-วรากร วรุณเจริญธรรม, ก๊อบ
แก๊บ-รัฐนารินทร์ แสงปราโมทย์ พร้อมผู้ก�ำ กับการแสดง อ๊อด-บัณฑิต ทองดี ณ องค์
พระพรหมบริเวณหน้าท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต อาร์ซีเอ

‘Lauv’ พาแฟนๆย้อนวัยเด็ก
ไปกับ ‘Kids Are Born Stars’
ส่วนอัลบั้มใหม่เจอกัน5ส.ค.นี้

“L

auv” นักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์
ระดับแพลทินัม ปล่อยซิงเกิลใหม่พร้อม
มิวสิกวิดี โอ “Kids Are Born Stars”
ซิงเกิลที่ 3 จากอัลบั้มเต็มชุดที่สองของเขา อย่าง
“All 4 Nothing” ที่จะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้
สตรีมกันวันที่ 5 สิงหาคมนี้
โดย MV เพลง “Kids Are Born Stars”
ได้ออกอากาศรอบพรีเมียร์ผ่านทาง MTV Live,
MTVU และ Paramount Times Square billboards และวันก่อน “Lauv” ยังได้ขึ้นปก New
Music Daily playlist With Zane Lowe บน Apple
Music
“Kids Are Born Stars” เป็นซิงเกิลถัดจาก
ซิงเกิลแรกของปี 2022 อย่าง “26” และเพลงไต
เติลแทร็กที่หลายคนชื่นชอบอย่าง “All 4 Nothing
(I’m So In Love)”
ปัจจุบันเพลงนี้กำ�ลังอยู่บนชาร์ต Top 40 Radio อันดับที่ 22
และกำ�ลังไต่ชาร์ตขึ้นเรื่อยๆ อย่างสวยงาม
MV เพลง “Kids Are Born Stars” กำ�กับโดย Hannah Lux
Davis ที่เคยร่วมงานกับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ Ariana Grande
และ Doja Cat
โดยใน MV เพลงนี้ “Lauv” ได้พบและทำ�ความรู้จักกับตัว
เองในวัยเด็ก เขาได้เล่าถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังการทำ�โปรเจ็กต์
นี้ว่า
“ตอนที่ผมเริ่มทำ�อัลบั้มนี้ ผมได้ฝึกสมาธิเยียวยาความเป็น
เด็กในตัวเอง และในเพลงนี้ก็ทำ�ให้ผมได้กลับมาเข้าใจตัวเองในช่วง
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แค่อยากบอก..ไม่ต้องเชื่อ!

เ

อ้าเห็นไหม เอ้าเห็นแล้ว..เอ้าเห็นแล้ว ก็เฉยไว้!
นั่น..สุชาติ เทียนทอง อดีตนักร้องลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่ได้
แต่งเอง-ร้องเองเอาไว้ ส่วนผม “เห็นแล้ว” ทนเฉย
ไม่ได้ จึงขออนุญาตปากโป้งบอก..
ผลนิด้าโพล ที่สำ�รวจความคิดเห็นของประชาชน
จะสนับสนุนใครให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ อันดับ 1
ร้อยละ 25.28 เลือก น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร นั้น
คุณณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรัฐมนตรีช่วยฯ มีส่วน
สำ�คัญเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะก่อนหน้าที่พรรคเพื่อไทย
เปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง” ในตำ�แหน่งประธานคณะที่ปรึกษาด้าน
การมีส่วนร่วมและนวัตกรรม ก็งั้นๆ
หรื อ ต่ อ มาจะยกฐานะให้ สู ง ขึ้ น เป็ น “หั ว หน้ า
ครอบครัวเพื่อไทย” ถึงขนาดหัวหน้าพรรค หมอชลน่าน
ต้องเอามือกุมไข่ โค้งหัวทำ�ความเคารพ เรตติ้งความนิยม
ก็ไม่ได้กระเตื้อง
จนเมื่อ “นายใหญ่” ประเคนเก้าอี้ “ผู้อำ�นวยการ
ครอบครัวเพื่อไทย” ให้ท่านเต้นเท่านั้นแหละ รัศมีนายกฯ
“อุ๊งอิ๊ง” ก็เปล่งประกายขึ้นมาทันตาเห็น (แล้ว)
เนี่ย..ถ้าไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี ท่านเต้น
ก็คงจะมี “เก้าอี้รัฐมนตรี” รองก้นอีกสมัย เป็นรางวัล?
เอ้า..แล้วนู่นที่คุณวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการ
พรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์.. “ถ้าหูไม่แว่ว การพบปะกัน
ครั้งนี้ ได้ยินคำ�ว่าเลือกตั้งครั้งหน้า “ยกจังหวัด ยกจังหวัด”
พร้อมได้ยินคำ�ว่า “สมคิด สมคิด” อยู่หลายรอบ...นี่
ถ้าเปิดตัวท่านอาจารย์สมคิด เมื่อใด? ผมว่าจะไม่ใช่แค่คำ�
ว่า “ยกจังหวัด ยกจังหวัด” อีกแล้ว แต่จะเป็นคำ�ว่า “ยก
ภาคใต้ ยกภาคใต้” แทนนะสิครับ
เชื่อหัวไอ้ต่อเถอะครับว่าท่าน อ.สมคิด และพรรค
สร้างอนาคตไทย คือความหวังและคำ�ตอบของพี่น้องชาว
ใต้อย่างแท้จริงครับ” นั้น
บังเอิญ..ช่วงอยู่ปัตตานี ผมเองก็หูแว่วได้ยิน ภาคใต้
ตอนนี้เขากำ�ลังเห่อกระท่อมกับกัญชากันแบบเป็นบ้าเป็น
หลัง นั่งตรงไหน แหลงกับใครก็พูดกันแต่..
อนุทิน-พรรคภูมิใจไทย ซึ่งบางคนก็วิเคราะห์ ให้ฟัง
ว่าเลือกตั้งปักษ์ ใต้คราวหน้านี้ สงสัยหลายพื้นที่จะเสร็จ
ภูมิใจไทย!
ก็..ไม่ได้จะทำ�ให้ขัดใจ แค่จะบอก “ไอ้ต่อ” อย่าเพิ่ง
โม้-คุยโวไป อีกอย่างเมื่อคิดจะคบกับคนใต้ก็ต้องศึกษาและ
เข้าใจอุปนิสัยพวกเขาด้วย..
คนใต้น่ะเขาไม่ชอบคนขี้ โม้-โอ้อวด-ขี้คุย เขาจะ
ประทับใจ-สงสารคนที่ถ่อมตัว-อ่อนน้อม อยากให้ช่วยดูคุณ
ชวน หลีกภัย เป็นตัวอย่าง ช่วยดูนายกฯ ลุงตู่เป็นแนวทาง..
ไม่เพราะคนใต้สงสาร-เห็นใจ พล.อ.ประยุทธ์ที่ต้อง
เข้ามากอบกู้ประเทศในยามวิกฤตนั่นดอกรึ เขาถึงได้เลือก
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐไปแทบค่อนครึ่ง!
และไม่เพราะคนปากเก่ง-อวดดี-โอหัง ประกาศไม่
เอานายกฯ ลุงตู่ นายนั้นดอกรึ จึงทำ�ให้พลังประชารัฐแพ้
ให้กับประชาธิปัตย์ตอนเลือกตั้งซ่อมน่ะ?
ผมไม่ขัด-ไม่เถียงหรอก..เห็นด้วยว่าคุณสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์ เหมาะสมกับตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี และอยาก
เชียร์ ให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ
แต่..จะเชียร์หรือสนับสนุนอย่างไรก็ควรตั้งอยู่บน
โลกของความจริง ความจริงที่ว่าภาคใต้นั้น ถึงอย่างไร
เสียพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังจะได้ ส.ส.มากกว่าพรรคอื่น
อยู่วันยังค่�ำ !
กระนั้น คนในพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่กล้าโม้ คุย
โว โอ้อวดว่า จะได้ ส.ส.ยกจังหวัด ยกภาค
เนี่ย..คุณวัชระไม่ต้องเชื่อหัวไอ้สันต์หรอก..
แค่อยากบอก เจ๋ยๆ!.
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สันต์ สะตอแมน
Satorman_1@yahoo.co.th
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วัยที่ผมอยู่ ม.3
และมันก็ทำ�ให้ผมมีความมั่นใจขึ้นมา เพราะว่าพระเจ้ารู้ดีว่า
ในตอนนั้นผมต้องการกำ�ลังใจเป็นอย่างมาก และเมื่อผมได้เติบโต
เป็นผู้ ใหญ่
ผมก็สูญเสียความมั่นใจนั้นไปเช่นกัน การทำ�เพลง และ
อัลบั้มนี้ ได้ช่วยให้ผมกลับมาทำ�ความรู้จักกับตัวตนของผมจริงๆ”
ในอัลบั้มที่จะมาถึงอย่าง “All 4 Nothing” ทาง “Lauv” ได้
แชร์เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างที่ ไม่เคยทำ�มาก่อน
โฟกัสในการเล่าเรื่องต่างๆ การสร้างภาพของความทรงจำ�ใน
วันวานที่ ไม่อาจต้านทาน ความขัดแย้ง และท้ายที่สุดก็คือการเสริม
สร้างพลังบวกให้กับตนเอง

Luav ได้กล่าวว่า “อัลบั้ม ‘All 4 Nothing’ ได้รวบรวมพลัง
แห่งการเปิดรับสิ่งใหม่ ความสงสัย และความตื่นเต้น แต่มันก็มี
ความเปราะบางและความเป็นจริงด้วย
ผมหวังว่ามันจะเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสิ่งที่
คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อน ที่คุณจะสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้”
นอกจากนี้ “Lauv” จะทัวร์อเมริกาเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11
สิงหาคม เขาจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ Hammerstein Ballroom ใน
นิวยอร์ก, Ryman Auditorium ในแนชวิลล์ และ The Greek Theatre ที่ลอสแองเจลิส สามารถซื้อบัตรได้แล้วทาง www.lauvsongs.
com/tour.

interthaipost69@gmail.com
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12 ขาวประชาสัมพันธ

‘รมช.มนัญญา’ เปดศูนยปฏิบัติการแกหนี้สหกรณ บูรณาการครั้งใหญปดชองโหวการทุจริต
พรอมหารือ ดีเอสไอ ปปง. สตช. วางโมเดลการดําเนินคดีและติดตามทรัพยสหกรณ เพ�อลดความเสียหาย
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี
ช ว ยว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กล า วภายหลั ง เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด ศู น ย
ปฏิบัติการแก ไขปญหาการทุจริตในสหกรณ
(War Room) โดยมี นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) นายอําพันธุ
เวฬุตนั ติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กตส.)
ผูแ ทนกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) ผูแ ทน
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) ผูแ ทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.)
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เขารวมพิธี ณ หอง
ประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ วา
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก
รัฐมนตรี ไดเนนย้ําในเร�องการปราบปราม
การทุจริตในทุกภาคสวน ซึ่งจากปญหาการ
ทุจริตสหกรณออมทรัพย กระทรวงเกษตร
และสหกรณที่เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงไดลง
นามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแก ไขปญหา
การทุจริตในสหกรณ เม�อวันที่ 18 พ.ค.2565
มีหนาที่ตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ
ตรวจสอบ เรงรัด ติดตามการแก ไขปญหาที่
เกิดขึ้นจากการทุจริตในสหกรณ และให
คําแนะนําหรือขอเสนอแนะแกกรมสงเสริม
สหกรณ เพ�อแกไขปญหาการทุจริตในสหกรณ
นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ไดมีการดําเนิน
การตรวจสอบการทุ จ ริ ต ในสหกรณ ทั่ ว
ประเทศเม�อชวงเดือนที่ผานมา พบปญหาวา
มีความหละหลวม

ที่ ผ า นมาไม มี ก ารบู ร ณาการร ว มกั น
อยางจริงจัง ตนในฐานะที่กํากับดูแลกรมสง
เสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
จึงเขามาแก ไข อยางไรก็ตามยังมีขอระเบียบ
ตาง ๆ ที่ตองอาศัยสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน�วยงาน
อ�น ๆ ที่เกี่ยวของ จึงเปนที่มาของการตั้ง
คณะกรรมการแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ใน
สหกรณชุดนี้ขึ้นมา เพ�อปองกันไม ใหเกิด
เหตุการณเชนนี้ขึ้นอีก และขณะนี้ ไดมีการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการแก ไขปญหาการทุจริต
ในสหกรณขึ้น ตั้งอยูชั้น 2 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ซึ่งศูนยดังกลาวจะทํา
หน า ที่ ร วบรวมข อ มู ล การทุ จ ริ ต ในสหกรณ
ติดตามความคืบหนาในการแก ไขปญหาการ
ทุจริตในสหกรณเปนรายกรณี ใชเปนวอรรูม
ในการประชุมหารือหน�วยงานที่เกี่ยวของเพ�อ
รวมกันหาแนวทางปองกันและแก ไขป ญ หา
การทุจริตในสหกรณ ปองกันความเสียหาย
ที่ จ ะลุ ก ลามและมี ค วามรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น
พร อ มทั้ ง สรุ ป ผลรายงานต อ รั ฐ มนตรี ชวย
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยตรง

เพื่ อ จะเป็ น ข้ อ มู ล สํ า หรั บ นํ า เสนอต่ อ นายก
รัฐ ม น ตรีแล ะ คณ ะ รัฐ ม น ตรี ไดทัน กับ
สถานการณ
ทั้งนี้ ในการประชุมรวมกับหน�วยงาน
ทั้งหมด พบวา ควรมีแนวปฏิบัติสําหรับเขา
ตรวจสอบการทํางานของสหกรณ รวมถึง
รูปแบบในการสงเร�องดําเนินคดีและรูปแบบ
ในการติดตามทรัพย ยึด-อายัดทรัพย ใหเปน
รูปแบบที่ชัดเจนสําหรับใหทุกสหกรณและผู
เกีย่ วของในการทํางานครัง้ นี้ ไวเปนแนวปฏิบตั ิ
เดียวกัน เพ�อใหการขับเคล�อนสามารถเดินหนา
ไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นจะประสานกับดีเอสไอ
และ ปปง. ซึ่งเปนหน�วยงานที่ดําเนินคดีและ

มองเห็นชองโหววความลาชาของกฎหมาย
และระเบียบสหกรณ ไดเปนอยางดี โดยจะ
หารื อ ร ว มกั น และวางเป น โมเดลแก ป ญ หา
การทุจริตในสหกรณตอ ไป เพ�อลดความเสียหาย
ของสมาชิกสหกรณทั่วประเทศ ตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี และของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
“ในการหารือคณะกรรมการฯ ชุดนี้
ได มี ก ารหยิ บ ยกประเด็ น การทุ จ ริ ต ของ
สหกรณ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นการดําเนินการ
ของตํารวจ จํานวน 58 สหกรณ จากทั้งหมด
252 สหกรณ จึงไดขอใหทางตํารวจเขาชวย
ติดตามความคืบหนาของคดีทั้งหมด เพ�อไมให
เกิดคอขวดหรือความลาชาในการเขาตรวจ
สอบขอมูลการทุจริตของสหกรณ ในแตละแหง
หากสะสางจุดนี้ ไดก็จะสงผลตอการสืบสวน
ในชั้นตอไปไดเร็วขึ้น เน�องจากพบวาบางคดี
ติดคางอยูในชั้นการสอบสวนของตํารวจเปน
เวลานาน 4 - 5 ป” รมช.มนัญญา กลาว
ดาน นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม
สงเสริมสหกรณ กลาววา การดําเนินงาน
ของสหกรณมีสินทรัพยทั้งหมด 3.58 ลาน

ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) และ
เติบโตขึ้นปละ 200,000 ลานบาท มีสมาชิก
รวม 12 ลานคน ดังนั้นการปองกันการทุจริต
และความเสียหายจึงเปนเร�องสําคัญ ซึ่ง
ที่ ผ า นมามี ก ารทุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ น มาโดยตลอด
เน�องจากมีชองวางทางกฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติ ดังนั้นการตั้งศูนยปฏิบัติการแก ไข
ปญหาการทุจริตในสหกรณ จึงเปนแนวทาง
ที่จ ะสามารถชวยแก ไขปญหาการทุจ ริตใน
สหกรณ ใหดําเนินการไดอยางรวดเร็วและเป
นการปองปรามไมใหเกิดขึน้ อีก ซึง่ ทุกหน�วยงาน
พรอมที่จะสนับสนุนและชวยเหลือกระทรวง
เกษตรฯ ในการสะสางปญหาครั้งนี้

จากการตรวจสอบขอมูลขอบกพรอง
ทุ จ ริ ต ของสหกรณ ใ นภาพรวมทั้ ง ประเทศ
มีจํานวน 252 สหกรณ ยอดความเสียหาย
รวม 18,000 ลานบาท แยกเปน สหกรณ
ในภาคการเกษตร 148 แหง มูลคาความ
เสียหาย 2,092 ลานบาท โดยแบงเปน
สหกรณการเกษตร 140 แหง 1,964 ลาน
บาท สหกรณประมง 2 แหง 3.97 ลานบาท
สหกรณนิคม 6 แหง 99.91 ลานบาท และ
สหกรณนอกภาคการเกษตร (ออมทรัพย รานคา
เครดิตยูเนีย่ น และบริการ) จํานวน 104 แหง
มูลคาความเสียหาย 18,000 ลานบาท สวนใหญ
เปนสหกรณออมทรัพย จํานวน 40 แหง
มูลคาความเสียหาย 3,300 ลานบาท และ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 37 แหง มูลคาความ
เสียหาย 13,333 ลานบาท โดยการทุจริตใน
ระบบสหกรณ มักจะทุจริตกันในระดับฝาย
จัดการและระดับกรรมการบริหารสหกรณ
สวนในระดับสมาชิกนั้นหากในระดับจัดการ
หรือระดับบริหารมีการควบคุมทีด่ ี ทําใหสมาชิก
เกิดการทุจริตไดนอ ย การรวบรวมขอมูลความ
เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากป ญ หาการทุ จ ริ ต ใน

ระบบสหกรณครั้งนี้ ของสหกรณการเกษตร
และสหกรณออมทรัพย มาจากการสั่งการให
ทุกจังหวัดรวบรวมเขามาตัวเลขทุจริตเหลานี้
จะนํามาใชเปนขอมูลในการแก ไขตามกรณี
แตละสหกรณ
นอกจากนี้ กรมสงเสริมสหกรณ ได
ประมวลผลโดยแยกประเด็นการทุจริตของ
สหกรณ แบงออกได 11 ประเด็น ไดแก
ทุจริตเกี่ยวกับเงินสด 11% ทุจริตเกี่ยวกับ
เงินฝากของสหกรณ 6% ทุจริตเกี่ยวกับเงิน
รับฝากของสมาชิก 9% ทุจริตเกี่ยวกับเงินกู
21% ทุจริตเกีย่ วกับธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน�าย
13% ทุจริตเกี่ยวกับธุรกิจรวบรวม 5% ทุจริต
เกี่ยวกับธุรกิจบริการ/สงเสริมการเกษตร 1%
เบิกคาใชจายเปนเท็จ 1% นําทรัพยสินของ
สหกรณ ไปขายโดยมิชอบ 0% นําเงินไปใช
ประโยชนสวนตัวแลวบันทึกบัญชีเปนเงินยืม
ทดรอง 2% ทุจริตประเด็นอ�น ๆ 11% ซึ่ง
จะเห็นไดวา รูปแบบการทุจริตในสหกรณ จะ
แยกเปนการทุจริตเกี่ยวกับเงินกูจะมากที่สุด
รองลงมาเป น การทุ จ ริ ต เกี่ ย วกับการจัดหา
สินคามาจําหน�ายและทุจริตเกี่ยวกับเงินสด
ตามลําดับ ปจจุบันไดดําเนินการแก ไขปญหา
จนได รั บ การชดใช ค วามสี ย หายจากการ
ทุจริตมาโดยลําดับ ตัวเลข ณ วันที่ 1
มิถุนายน 2565 เหลืออยู 18,333 ลานบาท
โดยมีสหกรณที่ ไดรับความเสียหาย 252 แหง
แต่เมื่อเทียบกับสหกรณ์ในประเทศทั้งหมด
6,000 กวาแหงที่ยังดําเนินการปกติ จํานวน
สหกรณ 252 แหงที่มีการทุจริต เทียบได
ยังไมถึง 1% ของจํานวนสหกรณที่มีอยู ใน
ประเทศไทยทั้งหมด
นอกจากนี้ เม�อวันที่ 17 มิถุนายน
ทีผ่ า นมา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี
ช ว ยว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขึ้นอีก 3 คณะ
ไดแก
1. คณะทํางานสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
กรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ มีอธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ เปนประธานคณะทํางาน
รวมกับผูแ ทนจาก ปปง. กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
(ดีเอสไอ) และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มีหนาที่ ในการสืบสวนสอบสวนการทุจริตใน
สหกรณ รวบรวมพยานหลักฐานและสรุป
ผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตามอํานาจหนาที่
2. คณะทํางานรวบรวมและตรวจสอบ
กรณีทุจริตของสหกรณ มีนางบริสุทธิ์ เปรม
ประพันธ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธานคณะทํางาน รวมกับ
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูตรวจ
ราชการกรมสงเสริมสหกรณ นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชี จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
และเจาหนาที่กลุมตรวจการสหกรณของกรม
สงเสริมสหกรณ ทําหนาที่ศึกษาวิเคราะห
มูลเหตุของการเกิดทุจริตในสหกรณ ปญหา
อุ ป สรรคที่ ทํ า ให ก ารแก ไ ขเกิ ด ความล า ช า
รวมถึงพิจารณาเสนอแนวทางการตรวจสอบ
พรอมทั้งวางมาตรการปองกันการทุจริตใน
สหกรณ และการแก ไขปญหาทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพ�อทําขอเสนอแนะการแก ไข
ปญหาทุจริตในสหกรณแกคณะกรรมการฯ
เพ�อใหการแกไขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
3. คณะทํางานปรับปรุงระเบียบขอบังคับ
วาดวยการตรวจสอบงบการเงิน กรรมการ
และผูบ ริหารสหกรณ มีนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย อดีตเลขาธิการ
สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม

(ส.ป.ก.) เปนประธานคณะทํางาน รวมกับ
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและ
การสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูแทน
จาก สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการเงิน
สหกรณ และนิติกรชํานาญการพิเศษ จาก
กรมสงเสริมสหกรณ ทําหนาที่ในการทบทวน
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบ
การเงิน กรรมการและผูบริหารสหกรณ และ
รายงานผลตอประธานคณะกรรมการแก ไข
ปญหาการทุจริตในสหกรณ พรอมทั้งเชิญผูมี
ความรูความสามารถเขามาใหคําแนะนําหรือ
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาการ
ทุจริตสหกรณ
สํ า หรั บ ความคื บ หน า การแก ไ ขการ
ทุจริตของสหกรณออมทรัพย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ขณะนี้ติดตามยึดอายัด

เปดงาน ECO VILLE 2022 พิณรัตน กิติเวชกุล เปดงาน ECO VILLE 2022 พบกับ SCG
HOME Experience ขบวนสินคา และโซลูชนั ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมมา ตอบโจทยคนรักษ โลก
ครบครันกับสินคา ออรแกนิค สินคาไลฟสไตล นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม โดยมี
บุญญะนิตย ภุชงคประเวศ, ปรวรรณ มหัทธนะสุข, ธัญญกวิน บุดดีม,ี แววรัตน ชํานาญภักดี,
มณสิชา อดิศัย และ บุณฑริก พหลยุทธ รวมงาน ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล อีสตวิลล

เซ็นทาราฉลองเราเที่ยวดวยกันสวนตอขยาย มอบโปรโมชั่น

“เซ็นทาราลดใหญ ไปเที่ยวดวยกัน” สวนลด 40% ทั่วไทย เวียดนาม และมัลดีฟส

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา
ฉลองเราเที่ยวดวยกัน เฟส 4 สวนตอขยาย
และวันหยุดยาวหลายวันในเดือนกรกฎาคม
มอบโปรโมชั่นสุดคุม “เซ็นทาราลดใหญ
ไปเที่ยวดวยกัน” สวนลดหองพัก 40%

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๔๘/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ที่อยู สํานักงาน
อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสนิ
ของ นายเลอศักดิ์ ไทยแท กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙
วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศหนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว
ประสงคจะคัดคานใหย�นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ
เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล
เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายรายนายเลอศักดิ์ ไทยแท กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
ที่
๑ เงินสดที่ไดจากการขายทอดตลาด รถยนตยห่ี อ
ฮอนดา สีนาํ้ ตาล หมายเลขทะเบียน กย-๑๗๑๙
ภูเก็ต

จํานวน ผูถ อื กรรมสิทธิ/์
ผูค รอบครอง
นายเลอศักดิ์
ไทยแท

ราคาประเมิน หมาย
(บาท)
เหตุ
๔๗๑,๙๗๘.๙๙
บาท(ณ วันที๑่ ๕
มีนาคม ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนทัง้ สิน้ ประมาณ ๔๗๑,๙๗๘.๙๙ บาท (สีแ่ สนเจ็ดหม�นหนึง่ พัน
เการอยเจ็ดสิบแปดบาทเกาสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล
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(นายเฉลิมศักดิ์ ลาภณรงคชัย)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

ทรัพย เบื้องตน 300 ลานบาท เหลือติดตาม
ตัวผูกระทําผิดมารับโทษ และกรมสงเสริม
สหกรณ ได มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการปฏิ บั ติ
หนาทีแ่ ทน คณะกรรมกรสหกรณชดุ กอนหนานี้
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ ไดสั่งใหหยุดปฏิบัติ
การหนาที่ชั่วคราวเพิ่มอีก 30 วัน และขณะนี้
การดําเนินคดีอยูระหวางที่ สน.นางเลิ้งรวม
ทํ า งานกั บ กรรมการชุ ด ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทน
เพ�อรวบรวมขอมูลรายบุคคลที่จะนําสงเร�อง
เขาไปดําเนินคดี นอกจากนั้น กรณีการทุจริต
สมาชิกสหกรณที่เกิดกอนวันที่ 1 ม.ค.65 ทาง
สหกรณออมทรัพย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ได มี ก ารคื น เงิ น เข า ระบบบั ญ ชี ส มาชิ ก
เรียบรอยแลว สําหรับกรณีสมาชิกที่โดนทุจริต
ตัง้ แต 1 ม.ค.65 เปนตนไป อยูร ะหวางตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเพ�อดําเนินการตอไป ทัง้ นี้ ขอความ
ร ว มมื อ สมาชิ ก ที่ ต อ งการถอนเงิ น ที่ ไดคืน
วามีเง�อนไขเบิกถอนไดบญ
ั ชีละไมเกิน 2 ลาน

(นางชลธิชา ดาวเรือง)
ผูอํานวยการกองคดี ๓
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ณ หลากหลายจุดหมายปลายทางในไทย
เวียดนาม และมัลดีฟส โดยลูกคาสามารถ
จองไดตั้งแต 1-4 กรกฎาคม และเขาพักได
จนถึง 30 กันยายน
ขอเสนอ “เซ็นทาราลดใหญ ไปเที่ยว
ดวยกัน” มอบหองพักในราคาสุดคุมคาใหแก
ลูกคา โดยลูกคาจะไดรับสวนลดหองพัก 40%
ที่ โ รงแรมและรี ส อร ท ในเครื อ เซ็ น ทาราทั้ ง
37 แหงที่รวมรายการ ในไทย เวียดนาม
และมัลดีฟส และยังสามารถใชสิทธิจอง
ผานโครงการเราเที่ยวดวยกัน เพ�อรับเงิน
สนับสนุนคาหองพักจากรัฐ อีก 40% โดยไม
เกิน 3,000 บาท ตอหองตอคืน โดยลูกคา
ที่ถือสัญชาติไทยสามารถสมัครและใชสิทธินี้
ไดจนถึงเดือนตุลาคม 2565
ลู ก ค า สามารถจองห อ งพั ก ผ า น
โปรโมชัน่ “เซ็นทาราลดใหญ ไปเทีย่ วดวยกัน”
ไดที่หลากหลายจุดหมายปลายทางทั้งหมด
13 แหง ณ 37 โรงแรมและรีสอรทในเครือ
เซ็นทาราที่รวมรายการ อาทิ ภูเก็ต กระบี่
สมุย หัวหิน พัทยา ตราด เกาะชาง ระยอง
เชียงใหม แมสอด อุดรธานี หาดใหญ และ
กรุงเทพฯ รวมถึงจุดหมายปลายทางในตาง
ประเทศอยางเวียดนาม และเกาะสวรรค
กลางทะเลที่ ส องรี ส อร ท ยอดนิ ย มของเซ็ น
ทาราในมัลดีฟส โดยเซ็นทาราพรอมมอบ
ประสบการณการเขาพักอยางเหนือระดับที่
รีสอรทหรูสําหรับการพักผอนแบบครอบครัว
อยางเซ็นทารา แกรนด ไอสแลนด รีสอรท
และสปา มัลดีฟส และรีสอรทสุดโรแมนติก
สําหรับคูรักอยางเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอรท
และสปา มัลดีฟส
ลูกคาสามารถจองขอเสนอ “เซ็นทารา
ลดใหญ ไปเที่ยวดวยกัน” ได ตั้งแตวันที่ 1-4
กรกฎาคม ที่ https://www.centarahotelsresorts.com/th/travel-unlocked-flash-sale
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มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพรอม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวขอ “ครูใหญ
ในดวงใจ” ดร.รัตนา แซเลา เจาหนาที่โครงการอาวุโส มูลนิธเิ อเชีย รวมกับ ดร.พัชรี ลินฐิ ฎา
อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทํา โครงการ
ประกวด เรียงความในหัวขอ “ครูใหญในดวงใจ” ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
จากทั่วประ เทศ สามารถสงผลงานเขารวมการประกวด โดยมี นางภารดี พรขจรกิจกุล ผูชวย
เลขาธิการ สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย และ นางเรืองรัตน วงศปราโมทย ที่ปรึกษา
มูลนิธิเอเชีย เขารวมในการประชุม ณ หองประชุมใหญ มูลนิธิเอเชีย เขตสีลม

CFO ซีพี ออลล ขึ้นแทนอันดับ 1

แสดงความยินดี ยวดยาน กาวสูปที่ 24
ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุป
แสดงความยินดีกับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่
บริหาร บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล ในโอกาส “ยวดยาน” กาวสูปที่ 24 จัดโดย
บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล ณ หองแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
โดยมี อโณทัย เอี่ยมลําเนา ประธานเจาหนาที่สายการผลิต, จาตุรนต โกมลมิศร ประธาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ, พีระพงศ เอี่ยมลําเนา ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ, ธนิต รัตนถิรวรรณ
บรรณาธิการบริหารหนังสือยวดยาน เขารวมงาน พรอมกันนี้ นุจรี วิบูลเชื้อ ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ มิราเคิล กรุป, ออยทิพย ไหมทอง ผูอํานวยการฝายขาย, นาถวีณา ลอมทรัพย
ผูอํานวยการฝายส�อสารการตลาด รวมแสดงความยินดี

เอ็กซคลูซีฟสําหรับดีลเลอร
นพดล ศรีสินรุงเรือง ผูจัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต
(ประเทศไทย) หน�วยธุรกิจสีพน จัดงาน Nippon Biz partner Exclusive Day เพ�อเปดตัวกลุม
สินคานวัตกรรมตัวลาสุด เพ�อเปนทางเลือกใหกับคูคาดีลเลอร ไดเลือกใชสินคาที่มีคุณภาพ
พรอมกับเทคโนโลยีใหมๆในรูปแบบสุด Exclusive กับ Exclusive innovation product launch
, Exclusive chef table และรวมสนุกกับExclusive rewards & lucky draw โดยมี ชนัญธิดา
จันทรสุวรรณ , กัมพล เซี่ยงหวอง, กุลลดา อมรเวชรัตน และสมชาย สงวนศักดิ์ภักดี เปนTop
spender ในงาน พรอมแขกผูมีเกียรติจากตัวแทนจําหน�ายมารวมงานอยางคับคั่ง ณ นิปปอน
เพนต สํานักงานใหญ สุขสวัสดิ์76

Asia Executive Team 2022
ลดโลกรอน ลดกาซเรือนกระจก ดวย “ปูนซีเมนต ไฮดรอลิก”
พลเอก ประยุทธ จันทร โอชา
นายกรัฐมนตรี พรอมดวย ประธานสภาอุตสาหกรรม รวมกันทําพันธสัญญา มิชชั่น 2023
ขับเคล�อนลดโลกรอน ลดกาซเรือนกระจก สนับสนุนการใชปูนซีเมนต ไฮดรอลิกทุกภาคสวน
ตั้งเปาหมายให ได 1 ลานตัน CO2 ในงาน FTI EXPO 2022 โดยมี ชนะ ภูมี นายก
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไทย ใหการตอนรับ ณ บูธ A201 ศูนยประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม
Institutional Investor Research
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Institutional Investor
LLC ผูนําระดับโลกดานการวิจัยนักลงทุน
สัมพันธ และเปนผูเผยแพรขอมูลทางธุรกิจ
โดยมุง เนนดานการเงินระหวางประเทศเปนหลัก
ที่ ไดรับการยอมรับมากวา 50 ป ไดเปดเผย
ผลการสํารวจ Asia Executive Team 2022
ซึ่งประกอบไปดวย Chief Executive Officer
(CEO), Chief Financial Officer (CFO),
เจาหนาทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ, โครงการนักลงทุน
สัมพันธ และงานดาน ESG ของบริษัทที่
สามารถรักษามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ
การใหขอ มูลทีช่ ดั เจน และสามารถตอบคําถาม
นักลงทุน เพ�อใหตัดสินใจไดถูกตองในการ
ลงทุนในบริษัทไดดีที่สุด
โดยในกลุมธุรกิจ Consumer Staples
ปรากฏวา นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน บริษัท
ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ผูบริหารเซเวน
อีเลฟเวน และเซเวน เดลิเวอรี่ ไดรับการจัด
อันดับใหอยูใ นลําดับที่ 1 ของประเภท Best CFO
จากจํานวนทัง้ หมด 40 คน นอกจากนี้ ซีพี

ออลล ยังไดรับการจัดใหอยู ในกลุม Most
Honored Company จากการจัดอันดับโดย
รวมผลคะแนนที่อยูในระดับสูง รวมถึงไดรับ
การจัดอันดับใหอยูใ นลําดับที่ 2 ในประเภทCEO,
IRProgram, IR Professional และ ESG ใน
กลุมเดียวกันนี้อีกดวย
นายเกรียงชัย บุญโพธิอ์ ภิชาติ ประธาน
เจาหนาที่บริหารดานการเงิน บมจ.ซีพี ออลล
กลาววา จากการที่ซีพี ออลล ไดรับการจัด
อันดับใหอยูระดับแนวหนาของผลการสํารวจ
ครั้งนี้ สะทอนใหเห็นวา บริษัทฯ ไดรับการ
ยอมรับอยูในระดับสากล ทั้งการทํางานของ
ทีมผูบริหารระดับสูง และคุณภาพของงาน
ดานตลาดทุน
สําหรับการสํารวจของ Institutional
Investor Research ครั้งนี้ มีบริษัทที่ ไดรับ
การเสนอช�อทั้งสิ้น 1,612 แหง โดยมีรายช�อ
ผูบริหารรวม 2,606 ราย ครอบคลุมใน 18
กลุม ธุรกิจ ทัง้ นี้ การลงคะแนนมาจากผูบ ริหาร
กองทุน (Buy Side) จํานวน 4,860 ราย และ
นักวิเคราะห (Sell Side) จํานวน 670 ราย

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
เดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 ชวน
นอง ๆ หนู ๆ และ คนรักสัตวพันธุจิ๋ว มา
สั ม ผั ส ความน� า รั ก ของเจ า กระต า ยแสนซน
ในอณาจักร “THE NINE CENTER RAMA
9 RABBIT LOVER” พบกับ กระตายสายพันธ
สุดคิว้ ท มากกวา 10 สายพันธุ อาทิ นิวซีแลนด
แบล็ค ไจแอนทอิงลิช ลอป มินิเร็กซ ออเรนท
มินิเร็กซ ลายวัว กระตายพันธุ ไทยหายาก
และผองเพ�อนสัตวตัวจิ๋วทั้ง เตาซูลคาตา
เตาสแนปปง หมูแคระ หนูแกสบี้ เปนตน
วันศุกรที่ 1 - วันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม
เวลา 10.30 น. - 20.00 น. บริเวณ ลาน
ไนน สแควร ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร
พระราม 9 พิเศษวันหยุดสุดสัปดาห มารวม
เชียรตํานานการแขงขัน จาก 2 คูหูนิทาน
อีสป "วิง่ แขงกระตายกับเตา" การแสดงมายากล
พรอมรวมกิจกรรมปอนอาหารสัตวอยางใกลชดิ
พิเศษ! เพียงชอปสินคาภายในศูนยการคา
ครบ 300 บาท ขึ้นไป รับฟรีชุดอาหารสําหรับ
ปอนกระตาย 1 ชุด ทันที (จํากัดจํานวน 300
สิทธิ์ / ตลอดงาน)
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต
เปดใหบริการ “SBS Football Field for
Rental” โดยจัดโปรโมชัน่ พิเศษ!!! สวนลด 50%
สําหรับเชา SBS Football Field ระหวาง
วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม เพียง
ลงทะเบียนลวงหนาอยางนอย 1 วัน และ
ทางเจาหนาที่จะยืนยันการจองของทานกลับ
ทางอีเมล โดยแบงออกเปน ชวงเชา เวลา
6.00 - 5.00 น. เพียง 400 บาท !!! จากราคา
ปกติ 800 บาทตอชั่วโมง และ ชวงกลางคืน
เวลา 5.00 - 11.00 น. เพียง 500 บาท !!!
จากราคาปกติ 1,000 บาทตอชั่วโมง ทั้งนี้
การชํ า ระเงิ น ไม ส ามารถแลกเปลี่ ย นและ
ถอนเปนเงินสดได สนใจลงทะเบียนไดที่ https//forms.gle/kVD3KYCHPwUexim69

หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ อีเมล:
Natthanich.p@sbs.ac.th หรือ 08-0801-8808
Guy Laroche Lingerie แบรนดชุด
ชั้นในจากประเทศฝรั่งเศส ชวนสาวๆ ชอป
ในงานสหกรุปแฟร ครั้งที่ 26 ณ ไบเทค
บางนา Hall 98-99 วันที่ 30 มิถุนายน – 3
กรกฎาคม พบกับชุดชั้นใน และชุดวายน้ํา
ราคาพิเศษ ลดสูงสุด 70% และชองทางออนไลน
ที่ www.facebook.com/GuyLarocheFanpage,
SHOPEE

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

โวก ฮูส ออน เน็กซ เดอะ โวก แฟชั่น ฟนด 2022 ช็อป กุลวิทย เลาสุขศรี บรรณาธิการ
บริหาร โวก ประเทศไทย จัดงานเปดตัว “โวก ฮูส ออน เน็กซ เดอะ โวก แฟชัน่ ฟนด 2022 ช็อป”
ชวนชอปสินคาฝมือนักออกแบบไทยผูเขารอบการแขงขันแคมเปญเฟนหาดี ไซเนอรรุนใหม
ให ไดรับโอกาสและตอยอดธุรกิจในวงการแฟชั่นตอเน�องเปนปที่ 7 โดยมี สิรี อุดมฤทธิรุจ,
สรัลธร อัศเวศน, รวินันท พุฒิบวรกุล, ชาลิดา วิจิตรวงศทอง, อารักษ อมรศุภศิริ และณัฐลี
ดูเชียงมารวมงานดวย ที่ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร

ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน “เดอะเอ็กซคลูซีฟ กาลา ยินดีที่ ไดรูจัก” รวมขอบคุณลูกคาธุรกิจ
ในภาคตะวันออก ตอกย้ําความเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรง ทีเอ็มบีธนชาต หรือ
ทีทีบี นําโดย ศรัณย ภูพัฒน ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ และอเล็กซานเดอร นนท
แลงเฟลด รองประธานเจาหนาที่บริหาร หัวหนาเจาหนาที่บริหาร บริหารความสัมพันธธุรกิจ
พรอมดวยทีมผูบริหารธนาคาร ไดจัดงาน “เดอะเอ็กซคลูซีฟ กาลา ยินดีที่ ไดรูจัก” โดยจัดขึ้น
ที่ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอรท จอมเทียน เพ�อเปนการกระชับความสัมพันธ
และขอบคุณลูกคาธุรกิจคนสําคัญในภาคตะวันออกที่มอบความไววางใจใหธนาคารไดรวมเปน
พันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเสมอมา ซึ่งในงานนี้ ไดรับเกียรติจากลูกคาธุรกิจหลายจังหวัดในภาค
ตะวันออกมารวมงานเปนจํานวนมาก เปดโอกาสใหผูบริหารธนาคารไดรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน
มุมมองวิสัยทัศน เพ�อนําไปตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร ใหตอบโจทย
ความตองการของลูกคาธุรกิจไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ทีเอ็มบีธนชาตพรอมเคียงขางและสนับสนุน
ลูกคาธุรกิจ เพ�อใหธุรกิจของลูกคาประสบความสําเร็จและเติบโตอยางยั่งยืน

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!
แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก.
ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง
ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา
(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน
เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท
ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

นำเขาจากเยอรมัน
จำหนาย รับซอม
โทร 087-936-1911,
02-373-1147

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา
ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน
พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

กรมการแพทย์จัดงาน “มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์” 8-10 กรกฎาคม 2565
ยกขบวนหน่วยงานทางการแพทย์บริการแบบเคลื่อนที่ ภายใต้ปณิธาน “ทำาดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต”
กรมการแพทย์ แ ถลงข่ า วการจั ด งาน
มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ ยก 13 หน่วยงาน
ทางการแพทย์ ให้บริการประชาชนแบบครอบคลุม
ทุกด้าน ด้วยนวัตกรรมทีท่ นั สมัย สะดวกในการให้
คำาแนะนำา แนวทางในการักษา ปรับกลยุทธ์การรักษา
ให้เข้าถึงประชาชนในปัจจุบนั และให้พร้อมรับมือกับ
ทุกโรคได้อย่างมัน่ ใจ ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565
ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี
กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ตามเป้าหมายของ
กรมการแพทย์ปี 2565 ในการนำาบริการทางการ
แพทย์ ไปหาผู้ป่วย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ทางการแพทย์ที่ ได้มาตรฐาน เป็นธรรม รวมถึง
การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมทางการ
แพทย์นั้น กรมฯ จึงได้ ให้ความสำาคัญในการเข้า
ถึงการบริการทางการแพทย์ของประชาชน การจัด
มหกรรม 80 ปีกรมการแพทย์จึงเกิดขึ้นเพื่อให้
ประชาชนได้ ใช้บริการโดยสะดวก ได้มาตรฐาน
จากหน่วยงานทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
ครอบคลุมกว่า 13 สาขา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่
ได้มกี ารจัดงานใจการเมืองหลวงของประเทศอีกด้วย
“นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยนาย
อนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำาหนดให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสร้างการแพทย์
วิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ
สถานพยาบาลของรัฐ รวมทัง้ พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก เข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้กรมฯ ยังมีการปรับกลยุทธ์
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นพลวัตในปัจจุบัน
โดยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการ
แพทย์และสถานที่ให้มีความพร้อม ทันสมัยและ

ได้มาตฐานครบรอบด้าน อาทิ ศูนย์วิจัยกัญชา
ทางการแพทย์ระหว่างประเทศ, การพัฒนาการ
ดูแลผูป้ ว่ ย NCDs ในรูปแบบ Virtual NCD Clinic,
การพัฒนา DMS Co-Creation Training Center,
การพัฒนาศูนย์การแพทย์แม่นยำา (Precision
Medicine) รวมทั้งการพัฒนาร่วมกับเครือข่าย
พั น ธมิ ต รในการขั บ เคลื่ อ นศั ก ยภาพทางการ
แพทย์ภายใต้ Project “ย่านนวัตกรรมการแพทย์
โยธี” ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการ
บริ ก ารเทคโนโลยี ท างการแพทย์ ที่ ทั น สมั ย ของ
ประชาชนให้ ได้มากที่สุด”
นอกจากนื้ ยังพบกับศิลปิน นักแสดงชื่อดัง
ที่มาสร้างความบันเทิงตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ แพท
ณปภา ตันตระกูล, แกรนด์ เดอะสตาร์, พิมพ์
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ธันวา สุริยจักร, ตั้ม
วราวุธ โพธิ์ยิ้ม และอ้วน เด่นคุณ งามเนตร โดย
ทั้งหมดนี้ ให้บริการแก่ประชาชนฟรีตลอดทั้งงาน
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ บางกอก
คอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมงาน
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง online และ
ลงทะเบียนหน้างานทาง onsite
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อ

อดีตทูตจีนประจำ�วอชิงตันเปิด
แนววิเคราะห์มะกันดุดัน

ดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำ�สหรัฐ “ชุย เทียนไข่”
(崔天凯) เคยประจำ�อยู่สหรัฐนานถึง 8 ปี อำ�ลา
ตำ�แหน่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2021 ได้แสดงความเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐฯ ไว้น่าสนใจ
วันนี้เมื่อไม่มี “หัวโขน” ของนักการทูต และสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ โลกได้ ในฐานะ “พลเมืองเต็มขั้น” ของจีน
จึงมีประเด็นที่น่าสนใจ
ความจริงในช่วงที่ดำ�รงตำ�แหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำ�
วอชิงตันนั้น ทูตชุย เทียนไข่ ก็ไม่ลังเลที่จะวิพากษ์สหรัฐฯ อย่าง
ตรงไปตรงมา เพราะอยู่ในจังหวะที่สหรัฐฯ ภายใต้การนำ�ของอดีต
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเปิด “สงครามการค้า” กับจีน
อย่างร้อนแรง
มาถึงวันนี้เมื่อ โจ ไบเดน ย้ายเข้าทำ�เนียบขาวแทน ทิศทาง
ของอเมริกาต่อจีนเป็นอย่างไร
มีเพื่อนที่ติดตามเรื่องเมืองจีนส่งข้อความที่เป็นความเห็น
ของทูตชุย เทียนไข่ มาให้อ่าน
อ่านแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นแนวทางของผู้นำ�จีนที่สะท้อนใน
ความเห็นของท่านทูตได้...พอจะเรียงลำ�ดับได้อย่างนี้
1.สหรัฐจะไม่มีวันยอมให้จีนผงาดขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่
เด็ดขาด เพราะจีนมีระบอบการปกครองที่ต่างกัน และจีนมีความ
คิดอ่าน และวัฒนธรรมที่ต่างกับสหรัฐฯ
2.สหรัฐฯ ในส่วนลึกมีอคติกับจีน ในด้านสีผิวที่ต่างกัน
ท่านทูตเน้นว่า จิตใจส่วนลึกของชาวอเมริกันยังเหยียดสีผิว และ
ชนชาติจีนที่สหรัฐฯ ถือว่าเป็นชาติที่ต่ำ�ต้อยกว่า
3.การสกัดและยับยั้งจีนนั้น สหรัฐฯ จะดำ�เนินการโดยไร้
ขอบเขต กล่าวคือ อะไรที่จะสกัดได้ สหรัฐฯ จะทำ�ทุกอย่าง เช่น
วางแผนปิดล้อมจีนและ แบ่งแยกจีนออกเป็นเสี่ยงๆ เพื่อให้จีน
อ่อนแอลง
4.ให้ชาวจีนเลิกเพ้อฝันที่จะปรองดองกับสหรัฐฯ ซึ่งจะไม่มี
วันเกิดขึ้นได้
ขอให้ชาวจีนตั้งสติอย่างดี จงสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง
เตรียมพร้อมกับการเผชิญศึกสงครามที่จะมาในภายหน้า
ไม่ว่าจีนจะทำ�อย่างไร สหรัฐฯ ก็คงไม่พอใจในสายตาของ
สหรัฐ โดยเห็นว่าจีนเป็นชนชาติต่ำ�ต้อย จึงไม่มีความจำ�เป็นต้อง
ให้เกียรติชาวจีน
การสกัดจีนของสหรัฐฯ จะใช้ทุกรูปแบบ ไม่คำ�นึงถึง
มารยาท หรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ไม่คำ�นึงถึงหลักการที่ถูก
ที่ควร ไม่อิงกฎหมายใดๆ ไม่คำ�นึงถึงคุณธรรมบาปกรรม เรียก
ว่ามีอคติในทุกเรื่อง จะใช้ทุกวิถีทางที่ทำ�ร้ายจีนได้ ก็จะทำ�โดยไม่
ไตร่ตรอง
สิ่งที่จีนควรทำ�คือ ต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญสงครามกับ
ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้จีนจึงอย่าได้ฝันว่าจะปรองดองกับ สหรัฐฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในวันข้างหน้า
สหรัฐฯ ได้
และหากจีนจะรบ ต้องรบชนะอย่างเดียว

อย่าได้คาดหวัง เชื่อคำ�ที่ว่าสหรัฐฯ กับจีนมีทั้งแข่งขันและร่วม
มือ เชื่อมโยงสร้างความเข้าใจกันได้ นั่นเป็นเพียงวาทศิลป์ทางการทูต
เท่านั้น

สรุปสั้นฯ ถ้าไม่อยากให้เขากำ�ราบเรา เราต้องลงมือกำ�ราบ
เขาก่อน
สิ่งที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่ความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่มันไม่มี
ทางเลือกอื่นจริงๆ
สหรัฐฯ จะใช้นโยบายเอาประชาธิปไตยบังหน้า ใช้ยุทธวิธี
รวมกลุ่มสร้างพวกเพื่อล้อมจีน ดิสเครดิสจีน เพื่อให้จีนเสียหาย
ต่างๆ นานา เช่น อ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนในซินเกียง ทิเบต และ
ฮ่องกง ตลอดจนทะเลจีนใต้ สร้างความขัดแย้งระหว่างจีนและ
ประเทศต่างๆ ในทะเลจีนใต้
รวมทั้งปิดกั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
semiconductors
ปัจจุบันสหรัฐฯ ได้รวบรวมประเทศต่างฯ เช่น ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ไต้หวัน และยุโรป สร้างกำ�แพงเพื่อ sanction จีน
กำ�แพงนี้ ยิ่งสร้างยิ่งสูง เพื่อปิดกั้นจีน ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมรถยนต์และมือถือ รวมทั้งกำ�ลังจะติดตั้งขีปนาวุธ ติด
ตั้งหัวรบนิวเคลียร์ ให้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน
และส่งทหารเข้าประจำ�การในไต้หวันอีกรอบ เพราะสหรัฐฯ
รู้ว่าต้องสกัดจีนทุกแนวทาง โดยหวังว่าจะสามารถยับยั้งการ
พัฒนาอาวุธของจีนได้
ทางรอดของจีนนั้น เราต้องพึ่งพาตนเอง พัฒนาเทคโนโลยี
ของตัวเองให้ ได้
ปัญหาไต้หวัน คงเป็นสนามรบที่ล่อแหลมระหว่างจีนและ
สหรัฐฯ เพราะสหรัฐฯ ต้องยั่วยุให้เกิดวิกฤตในพื้นที่นี้
ขณะเดียวกันสหรัฐฯ จะปั่นหัวประเทศในแถบทะเลจีนใต้
ให้เกิดความขัดแย้งกับจีนให้ ได้
ทั้งสองปัญหานี้เกี่ยวโยงถึงอิทธิพลสหรัฐฯ ในมหาสมุทร
แปซิฟิกตะวันตก เพื่อทำ�ลายจีน นั่นคือเป้าหมายของรัฐบาล
สหรัฐฯ
โดยพวกเขาทำ�ให้ผลประโยชน์เหล่านั้นดูศักดิ์สิทธิ์ จนตอน
นี้มันได้ทำ�ให้ โลกใบนี้ ไม่มั่นคง
แนวคิดของท่านทูตจีนผู้นี้สอดคล้องกับแนวทางที่ผู้นำ�จีน
นำ�เสนอมาตลอด
แม้ว่าภาษาที่ผู้นำ�จีนใช้จะไม่แรงและกร้าวเหมือนทูตชุย
เทียนไข่ เพราะต้องการจะเปิดทางสำ�หรับการเจรจาต่อรองในเวที
ระหว่างประเทศ
หากฟังน้ำ�เสียงและเนื้อหาของท่านทูตชุย เทียนไข่ นี้แล้วก็
พอจะคาดเดาได้ว่าความสัมพันธ์ของ 2 ยักษ์ ใหญ่ระดับโลกคงจะ
ยังต้อง “ผ่านร้อนผ่านหนาว” ไปอีกนานทีเดียว.

อินโดฯเสนอส่งสารยูเครนถึงปูติน

จำ�คุกตลอดชีวิตผู้ก่อการร้ายปารีส

ปารีส • สมาชิกเพียงคนเดียวที่ยังรอดชีวิตของกลุ่มรัฐ
อิสลาม (ไอเอส) ที่คร่าชีวิตคนไปราว 130 คน ที่กรุงปารีส
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ถูกตัดสินจำ�คุกตลอดชีวิต
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สิ้นสุดการพิจารณาคดีที่มุ่งเป้าที่จะยุติ
ความโหดร้ายทารุณครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสยุค
ใหม่ เอเอฟพีรายงานว่า ซาลาห์ อับเดซาลาม ชาวฝรั่งเศส
เชื้อสายโมร็อกโก วัย 32 ปี ถูกตำ�รวจจับเป็น 4 เดือน หลัง
จากเหตุนองเลือดที่ โรงละครบาตาคล็องในกรุงปารีสและ
สถานที่อื่นอีกหลายแห่ง การพิพากษาลงโทษเขาอ่านโดย
หัวหน้าคณะผู้พิพากษาที่ประกอบด้วยผู้พิพากษา 5 คน ที่
ดูแลการพิจารณาคดีของชาย 20 คน ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับการโจมตีเมืองหลวงของฝรั่งเศส อับเดซาลาม
สวมเสื้อโปโลสีกากี ยืนนิ่งไม่แสดงสีหน้าอาการใด ขณะที่
เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดและให้รับโทษจำ�คุกตลอดชีวิต
โดยหลุยส์ เปรีส์ หัวหน้าผู้พิพากษาระหว่างอ่านคำ�ตัดสินคดี
ซึ่งกินเวลา 1 ชั่วโมง

หญิงถูกจ่อยิงศีรษะขณะเข็นรถลูก

นิวยอร์ก • รอยเตอร์รายงานว่า หญิงวัย 20 ปี ในขณะเข็นรถ
เข็นเด็กบนถนนสายหนึ่งในนครนิวยอร์ก ถูกจ่อยิงเข้าที่ศีรษะ
และเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เหยื่อถูกนำ�ตัวส่ง
โรงพยาบาลเมโทรโพลิตันเซ็นเตอร์ ก่อนจะเสียชีวิตเพราะ
ทนพิษบาดแผลไม่ไหว ส่วนลูกของเธอไม่ได้รับอันตราย ใน
การแถลงข่าวใกล้จุดเกิดเหตุในฝั่งตะวันออกตอนบนของเขต
แมนฮัตตัน เอริก อดัมส์ นายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ขอความ
ช่วยเหลือในการตามล่าหาคนยิง “เรากำ�ลังตามล่าหาคนที่
กระทำ�ผิดในอาชญากรรมอันน่าสยดสยองครั้งนี้ เราจะหาตัว
เขาและนำ�เขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม” สำ�หรับหญิงสาว
คนดังกล่าวถูกยิง 1 นัดเข้าที่ศีรษะ โดยมือลั่นไก แต่งกายใน
ชุดดำ�ที่เข้าประชิดเธอจากด้านหลัง

‘คิริน’ ขายกิจการในเมียนมา

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานว่า คิรินบริษัทเครื่องดื่มยักษ์
ใหญ่ของญี่ปุ่นเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ตกลงขายหุ้นทั้งหมด
ของตัวเองในบริษัทร่วมทุนของเมียนมาให้กับกลุ่มบริษัทที่
มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลทหาร เป็นการถอนตัวออกจาก
ตลาดอย่างสมบูรณ์ คิรินเคยประกาศไว้ ไม่กี่วันหลังรัฐประ
หารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วว่า จะยุติการทำ�
ธุรกิจร่วมทุนกับบริษัทเมียนมาบริวเวอรี ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับบริษัทเอ็มอีเอชพีซีแอลของรัฐบาลทหาร เนื่องจากมีความ
กังวลกับการกระทำ�ของกองทัพเมียนมา คิรินเผยเมื่อวัน
พฤหัสบดีว่า ได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาซื้อคืนหุ้นมูลค่า
22,4000 ล้านเยน โดยโอนหุ้น 51% คืนให้กับเมียนมาบริว
เวอรี ถือเป็นการสิ้นสุดการร่วมทุนในเมียนมา.

เคียฟ/มอสโก • ประธานาธิบดี โจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย เสนอ
ส่งสารของประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ไปให้วลาดิ
มีร์ ปูติน ผู้นำ�รัสเซีย หลังเข้าพบผู้นำ�ยูเครนที่กรุงเคียฟเมื่อวันพุธ ใน
ความหวังที่จะยุติสงครามครั้งนี้ด้วยสันติวิธี ด้านรัสเซียเริ่มขนส่ง
ธัญพืชออกจากท่าเรือในเมืองยูเครนที่ยึดครอง
รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน สาลีรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย
พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 แต่เนื่องจากการปิดล้อมทางทะเล
ประธานาธิบดี โจโก วิโดโด ของ ของรัสเซีย ทำ�ให้ยเู ครนไม่สามารถ
อินโดนีเซีย เข้าพบประธานาธิบดี ส่งออกข้าวสาลีจากท่าเรือชายฝั่ง
โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ทะเลดำ�ของยูเครน ซึ่งเป็นภัย
ที่ทำ�เนียบประธานาธิบดียูเครน คุกคามต่อวิกฤตอาหารโลก
ในกรุงเคียฟเมื่อวันพุธ เผยว่าเขา
โจโกวีเผยด้วยว่า
เขา
เสนอที่ จ ะส่ ง สารของเซเลนสกี กำ � ลั ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะแก้ ปั ญ หาราคา
ไปยังประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปู ที่สูงขึ้นของอาหารและพลังงาน
ติน ของรัสเซีย โดยยังไม่แน่ชัด ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการบุกยูเครน
ว่าเซเลนสกีตอบสนองข้อเสนอ ของรัสเซีย โดยกล่าวที่กรุงเคียฟ
ของประธานาธิบดีวิโดโด หรือที่ ว่า ต้องใช้ความพยายามที่มีทั้ง
ชาวอินโดนีเซียเรียกเขาว่าโจโก หมดเพื่อให้ยูเครนกลับมาส่งออก
วี และไม่ได้มีการเปิดเผยเนื้อหา อาหารให้ ได้อีก สิ่งที่สำ�คัญคือ
ของสารที่ผู้นำ�ยูเครนต้องการส่ง การส่งออกอาหารของยูเครนจะ
ถึงปูติน
ต้องมีการประกันความปลอดภัย
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย โดยเฉพาะการส่งออกอาหารทาง
เป็นประธานกลุ่มจี20 ในปีนี้ ทะเล
และเป็นหนึ่งในผู้นำ� 6 ชาติของ
โจโกวี เ ดิ น ทางด้ ว ยรถไฟ
กลุ่ ม ที่ ส หประชาชาติ แ ต่ ง ตั้ ง ชื่ อ จากโปแลนด์ ถึ ง กรุ ง เคี ย ฟเมื่ อ
ว่า Global Crisis Response เช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่น เขา
Group เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคาม เชิญเซเลนสกีอีกครั้งให้เข้าร่วม หารือ • ฝ่ายสื่อสำ�นักประธานาธิบดียูเครนเผยแพร่ภาพประธานาธิบดี โจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย ระหว่างหารือกับประธานาธิบดี โวโลดีมีร์
จากความอดอยากและความ ประชุ ม ซัม มิ ต ผู้ นำ�ประเทศกลุ่ ม เซเลนสกี ที่ทำ�เนียบประธานาธิบดีในกรุงเคียฟ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน.
ยากจนข้นแค้น ซึ่งเป็นผลมาจาก จี20 ที่จะจัดประชุมบนเกาะ
สงครามในยูเครน
บาหลีในเดือนพฤศจิกายนนี้
หลั ง เสร็ จ สิ้ น การเยื อ น
เอเอฟพี ร ายงานเมื่ อ วั น
ยูเครน โจโกวีมีกำ�หนดที่จะเดิน พฤหัสบดีในวันเดียวกัน อีฟเจนี
ทางไปกรุ ง มอสโกเพื่ อ พบกั บ บาลิตสกี ผู้นำ�รัฐบาลภักดีรัสเซีย
ประธานาธิบดีปูติน เขาเผยว่า ในยูเครน โพสต์ทางเทเลแกรม มะนิลา • เฟอร์ดินานด์ มาร์ เมื่อเดือนพฤษภาคม ทำ�ให้ตระ ชายคนหนึ่ ง ที่ เ ห็ น ว่ า ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่จะไม่ให้เขารับตำ�แหน่ง โดย
จะขอร้องให้ปูตินเห็นด้วยกับการ ว่า หลังจากล่าช้ามาหลายเดือน กอส จูเนียร์ สาบานตนเข้ารับ กูลมาร์กอสกลับมาครองอำ�นาจ ประสบความสำ � เร็ จ น้ อ ยมาก มี ก ารยื่ น ฟ้ อ งที่ ร ะบุ ว่ า เขาขาด
หยุดยิง ซึ่งการเจรจาสันติภาพ เรือสินค้าลำ�แรกที่บรรทุกธัญพืช ตำ�แหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ บริหารประเทศอีกครั้ง หลังอดีต ตั้งแต่ได้รับเอกราชมา เมื่อได้ คุ ณ สมบั ติ ใ นการลงเลื อ กตั้ ง
ระหว่ า งรั ส เซี ย กั บ ยู เ ครนหยุ ด 7,000 ตัน แล่นออกจากท่าเรือ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ ใ นกรุ ง ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์ เป็ น ประธานาธิ บ ดี ช ายคนนี้ จึ ง ประธานาธิบดี
มาร์กอส จูเนียร์ ประกาศ
ชะงักลง ทั้ง 2 ชาติต่างโทษอีก ในเมืองเบอร์เดียนสค์ ไปส่งยัง มะนิลา เมื่อวันพฤหัสบดี กล่าว กอส ถูกขับไล่จนต้องหนีออกจาก ทำ�งานมากมาย โดยมีผลงานใน
ฝ่ายว่าเป็นต้นเหตุ
ประเทศที่เป็นมิตร แต่ไม่ได้เปิด ชื่ น ชมการปกครองประเทศใน ประเทศจากการปฏิวัติประชาชน การสร้างถนนหลายสาย และ ว่าสิ่งที่รัฐบาลของเขาจะเข้ามา
ในปี 2529
ผลิ ต ข้ า วได้ ม ากกว่ า ผู้ นำ � ประ แก้ ไขลำ�ดับแรกคือ ปัญหาเงิน
โจโกวี เ ผยหลั ง หารื อ กั บ เผยว่าเป็นประเทศใด กองเรือรบ สมัยบิดาของเขา
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เทศก่อนหน้านั้น ในฐานะที่เป็น เฟ้อ, ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐ
ประธานาธิบดีเซเลนสกีว่า เขา รัสเซียในทะเลดำ�รับประกันความ
พู ด ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการแก้ ปลอดภัยในการเดินทางของเรือ พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ตนเข้ารับตำ�แหน่งผู้นำ�ประเทศ ลูกชายของชายคนนั้น เขาไม่มี กิจ และเร่งการผลิตอาหาร ฟิลิป
ปัญหาด้วยสันติวิธี และเสนอที่ ลำ�นี้ และท่าเรือแห่งนี้ของยูเครน ว่า เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่การทูต, ผู้ทรง ข้ออ้างใดๆ ต้องทำ�ตามแบบ ปิ น ส์ กำ � ลั ง เผชิ ญ กั บ ราคาสิ น ค้ า
อายุ 64 ปี หรือที่ชาวฟิลปิ ปินส์ เกียรติและผู้สนับสนุนเขาหลาย อย่างบิดา
ต่างๆ ที่สูงขึ้นซ้ำ�เติมเศรษฐกิจ
จะส่ ง สารจากประธานาธิ บ ดี เ ซ มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้ว
พิ ธี ส าบานตนเข้ า รั บ ตำ � ที่ ย่ำ � แย่ อ ยู่ แ ล้ ว จากการระบาด
เลนสกี ไปให้ประธานาธิบดีปูติน
เมื อ งเบอร์ เ ดี ย นสค์ เ ป็ น รู้จักในชื่อ “บองบอง” สาบาน ร้อยคน รวมถึงอีเมลดา มาร์กอส
แหน่ ง ประธานาธิ บ ดี ข องมาร์ ของโควิด-19 โดยเขาแต่งตั้งตัว
ซึ่งเขาจะพบในเร็วๆ นี้
เมื อ งท่ า ชายฝั่ ง ทางเหนื อ ของ ตนเข้ารับตำ�แหน่งประธานาธิบดี มารดาวัย 92 ปีของเขา
เขากล่ า วสุ น ทรพจน์ ห ลั ง กอส จูเนียร์ มีขึ้นหลังจากไม่กี่วัน เองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
ก่อนที่รัสเซียรุกรานยูเครน ทะเลอาซอฟ อยู่ในแคว้นซาปอร์ ฟิลิปปินส์ ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ยูเครน ริซเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของ ในกรุงมะนิลาในวันเดียวกัน หลัง สาบานตน ใจความตอนหนึ่งพูด ก่อนหน้านี้ ศาลฎีกาฟิลิปปินส์ เพื่อเข้ามายกเครื่องแก้ ไขปัญหา
ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย ถึงบิดาว่า ครั้งหนึ่งเขารู้จักกับ ปัดตกความพยายามครั้งสุดท้าย ในภาคเกษตรกรรม.
เป็ น หนึ่ ง ในซั พ พลายเออร์ ข้ า ว ยูเครน.

‘มาร์กอส’สาบานตนรับตำ�แหน่งปธน.ปินส์
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ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง 15

บุกรวบเจ้าพ่อค้างาช้างระดับโลก

ขาว

แม่ ใจร้ายทิ้งลูกแรกเกิดป้ายรถเมล์

สมุทรปราการ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่
30 มิ.ย.2565 ร.ต.อ.ปัญญาพล บุญศรี สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ
รับแจ้งมีคนนำ�เด็กทารกมาวางทิ้งที่ป้ายรถประจำ�ทางริมถนน หน้า
หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู ตรงข้ามวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ถนนสุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วย
กำ�ลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เดิน
ทางไปตรวจสอบ จากการสอบถามนายสุริยา สุมาดา เจ้าหน้าที่
มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สภ.บางปู ว่ามีชาวบ้านที่ปั่นจักรยานผ่าน
มาพบเห็นเด็กทารกซึ่งยังมีชีวิตอยู่ วางอยู่ที่เก้าอี้ปูนป้ายรถประจำ�
ทาง ซึ่งอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จึงนำ�กำ�ลังเดินทาง
เข้าตรวจสอบ พบเด็กทารกเพศชาย อายุประมาณ 7 วัน สวมชุด
เด็ก ใส่หมวก โดยมีผ้าขนหนูสีน้ำ�เงินห่อคลุมตัวไว้ เด็กมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง ที่หน้าและตามร่างกายมีร่องรอยการถูกยุงกัด
นอนหลับอยู่บนที่นั่งของป้ายรถเมล์ โดยที่พื้นมีขวดนม 1 ขวด
ตั้งอยู่ด้วย ตนจึงช่วยเหลือนำ�ส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ เบื้อง
ต้นยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนนำ�มาทิ้ง แต่จากตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ล่าสุดเจ้าหน้าที่พอจะมีเบาะแส ซึ่งพบผู้ก่อเหตุเป็นหญิงมาคน
เดียว ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากเส้นทางบางพลี-ตำ�หรุ จากนั้น
เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิท ก่อนที่จะเลี้ยวรถกลับนำ�ทารกคนดังกล่าว
มาวางทิ้งที่ป้ายรถประจำ�ทาง และขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

กอ.รมน.ยึดไม้พะยูงซุกบ้านร้าง 16 ท่อน

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.
โดยการอำ�นวยการของนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร (ผบก.อส.จ.มห.), พ.อ.วรพรต แก้ววิจิตร รอง ผอ.รมน.
จังหวัดมุกดาหาร, นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
(ผช.หน.ฝ่ายอำ�นวยการ บก.อส.จ.มห.) ได้รับรายงานจากแหล่ง
ข่าวว่าพบเห็นไม้พะยูงท่อนกองอยู่ภายในบ้านร้างไม่มีเจ้าของ จึง
ได้สั่งการให้ ร.ต.สุวรรณศรี วงค์จันทร์ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.
จว.มุ ก ดาหาร บู ร ณาการร่ ว มกั บ พนั ก งานฝ่ า ยปกครองจาก
ที่ทำ�การปกครองจังหวัดมุกดาหาร, ร้อย อส.จ.มห.1 หน่วยป้องกัน
และรักษาป่าที่ มห.4 (คำ�อาฮวน) ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 4 และผู้ช่วย
ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ จากการตรวจสอบพบ
ไม้พะยูงซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านร้างไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่
พบไม้พะยูงจำ�นวน 16 ท่อน ปลีกไม้ 3 แผ่น ในพื้นที่หมู่ 10 บ้าน
ดอนสวรรค์ ต.ดงเย็น อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร จึงได้ร่วมกันตรวจยึด
นำ�มาตรวจสอบที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำ�อาฮวน) โดย
กล่าวหาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484
มาตรา 48 ฐานครอบครองไม้พะยูงแปรรูปไม่ว่าจำ�นวนเท่าใดไว้
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 ฐานมีไม้พะยูงท่อน
ไว้ ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตรา
ประทับค่าภาคหลวงหรือรัฐบาลขาย จึงได้ทำ�การบันทึกตรวจสอบ
อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

เร่งเจรจา
ในสั ด ส่ ว นครึ่ ง หนึ่ ง ของราคาจริ ง ตามมติ
คณะรัฐมนตรี แต่ในระยะต่อไปกองทุนจะ
ทยอยปรับขึ้นราคาหรือไม่ อย่างไร เป็น
เรื่ อ งที่ ก องทุ น จะไปพิ จ ารณา โดยมี ก าร
หารือกับคณะอนุกรรมการของกระทรวง
การคลั ง เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางหาเงิ น
อุดหนุนต่อไป ส่วนความคืบหน้าการกู้เงิน
20,000 ล้านบาทก้อนแรกจากสถาบันการ
เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุน คาด
ว่าจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้
นายสุพัฒนพงษ์เผยว่า ในส่วนของ
การเน้ น ช่ ว ยเหลื อ ราคาพลั ง งานเฉพาะ
กลุ่มเปราะบางนั้น มีการสำ�รองงบกลาง
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น พ่อค้า
หาบเร่ แผงลอย วินมอเตอร์ ไซค์แล้วเป็น
เวลา 3 เดือน โดยกำ�ลังพิจารณาหลักเกณฑ์
ให้มีความชัดเจน เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ถูกต้องตรงจุดมากขึ้น เป็นเรื่องละเอียด
อ่อน และต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่ง
กระทรวงพลังงานได้นำ�บทเรียนหรือวิธีช่วย
เหลือผ่านโครงการคนละครึ่ง เราชนะที่มี
การกำ�หนดเงื่อนไขในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
มาเป็นบทเรียน
“เบื้ อ งต้ น จะร่ ว มมื อ กั บ กระทรวง
คมนาคมดูเรื่องประเภทรถยนต์ที่จะให้
ความช่วยเหลือ กระทรวงอุตสาหกรรมดู
ประเภทโรงงานที่ ใช้เชื้อเพลิงอื่นทดแทน
ก๊าซธรรมชาติได้หรือไม่ ต้องบูรณาการกัน
ใหม่ ต้องใช้เวลาพิจารณา ทุกหน่วยงาน
ทำ�งานเต็มที่” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว
ด้านนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า
สถานการณ์ราคาน้ำ�มันดิบในช่วงที่เหลือของ
ปีนี้ จะทรงตัวในระดับสูงที่ระดับ 100 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรลบวกลบ หรือมีราคาเฉลี่ย
ทั้งปีนี้อยู่ที่ระดับ 103-104 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล ซึ่งนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ทำ�ให้ต้นทุนราคาขายปลีกพลังงานโดยรวม
ของไทยทั้งน้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรม
ชาติสำ�หรับรถยนต์ (NGV) และก๊าซหุงต้ม
(LPG) ยังอยู่ในระดับสูง
แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงกลั่นน้ำ�มันกล่าวว่า กรณีที่ภาครัฐขอ
ความร่วมมือให้ 6 โรงกลั่นน้ำ�มัน ประกอบ
ด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TOP, บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
IRPC, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน) หรือ PTTGC, บริษัท บางจาก

กรุงเทพฯ • ตำ�รวจบุกเข้ารวบ
ตัวชายชาวมาเลเซีย เจ้าพ่อค้า
งาช้าง นอแรดแอฟริกา เครือ
ข่ายระดับโลก ขณะกบดานใน
โรงแรมย่านประดิษฐ์มนูธรรม
ก่อนปฏิเสธไม่เกี่ยวข้อง อ้างมา
ไทยเพื่อเจรจาติดต่อเรื่องธุรกิจ
น้ำ�มันกัญชา
วันที่ 30 มิ.ย.65 พล.ต.ท.
จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งการ
ให้ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์
ผบก.ปทส., พล.ต.ต.มนตรี เทศ
ขันธ์ ผบก.ป., พ.ต.อ.อรุณ วชิร
ศรี สุ กั น ยา รอง ผบก.ปทส.,
พ.ต.อ.วิศิษฏ์ พลบม่วง ผกก.1
บก.ปทส., พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส
ผกก.2 บก.ปทส., พ.ต.อ.วั น
พิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.6
บก.ปทส., พ.ต.อ.บุญลือ ผดุง
ถิ่น ผกก.2 บก.ป., พ.ต.ท.เอก
พล ปั ญ จมานนท์ สว.กก.1
บก.ปทส., พ.ต.ต.ธานุ พั น ธ์
สุระสะ สว.กก.2 บก.ป. และ
เจ้าหน้าที่จาก U.S. Fish and
Wildlife หน่วยงานคุ้มครองสัตว์
ป่าของสหรัฐอเมริกา นำ�กำ�ลัง
จั บ กุ ม นายบุ น ชิ ง เตา อายุ
58 ปี สัญชาติมาเลเซีย ตาม

หมายจับศาลอาญาที่ 391/2565
ลง 29 มิ.ย.65 ข้อหา “สมคบ
คิ ด ร่ ว มกั น กระทำ � ความผิ ด ค้ า
สัตว์ป่า สนับสนุนการฟอกเงิน
และอำ�พรางการฟอกเงิน” ได้ที่
โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนประ
ดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม แขวงและเขต
วังทองหลาง กทม.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ได้ รั บ การประสานข้ อ มู ล จาก
ทาง U.S. Fish and Wildlife

หน่วยงานคุ้มครองสัตว์ป่าของ
สหรัฐอเมริกาว่า นายบุน ชิง เตา
ผู้ต้องหารายนี้เป็นตัวการสำ�คัญ
หรือ godfather ของขบวนการ
ค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์
ป่ า สงวนเครื อ ข่ า ยใหญ่ ร ะดั บ
โลก เชื่ อ มโยงกั บ ขบวนการ
ลักลอบค้านอแรด งาช้าง และ
สัตว์ป่าหายากแอฟริกาข้ามชาติ
อีกมากมาย รวมถึงยังเป็นหัวใจ
สำ�คัญที่คอยทำ�หน้าที่ฟอกเงินให้

กับขบวนการค้าสัตว์ป่าต่างๆ ทั่ว
โลก จนกลายเป็นเป้าหมายราย
สำ�คัญของทางการสหรัฐอเมริกา
ที่ต้องการตัว
แต่เนื่องจากนายบุน ชิง
เตา ไม่ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น หลั ก
แหล่ ง มั ก เดิ น ทางไปประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกตลอดเวลา โดย
เฉพาะในพื้นที่แถบทวีปแอฟริกา
จึ ง ยากในการติ ด ตามตั ว จน
กระทั่งทราบเบาะแสว่าได้เดิน

ทางเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย
เพื่อติดต่อธุรกิจบางอย่าง จึง
ร่วมกันวางแผนสืบหาเบาะแส
จนสามารถตามจั บ กุ ม ตั ว ได้
ดังกล่าว
สอบสวนนายบุน ชิง เตา
ให้การปฏิเสธ อ้างว่าไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว
และการเดินทางเข้ามาภายใน
ประเทศไทยเพื่อเจรจาติดต่อ
เรื่ อ งธุ ร กิ จ น้ำ � มั น กั ญ ชา ส่ ว น
ที่ ต้ อ งเดิ น ทางเข้ า -ออกพื้ น ที่
แอฟริกาบ่อยครั้ง เป็นการไป
เที่ยวพักผ่อนเพียงเท่านั้น
และจากตรวจสอบพบว่า
เมื่อปี 58 นายบุน ชิง เตา เคย
ถูกตำ�รวจไทยจับกุมตัวหลังพบ
พยานหลั ก ฐานว่ า เป็ น นายทุ น
คนสำ�คัญติดต่อซื้องาช้างมาจาก
ทวีปแอฟริกา และนำ�งาช้างดัง
กล่าวเข้ามาในประเทศไทยผ่าน
ทาง อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อให้
กลุ่มผู้ร่วมขบวนการนำ�ไปส่งต่อ
ให้กับลูกค้าในพื้นที่ประเทศไทย
เบื้องต้นจึงนำ�ตัวส่งอัยการสูงสุด
ดำ � เนิ น การตามขั้ น ตอนส่ ง ตั ว
ผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปดำ�เนินคดี
ที่สหรัฐอเมริกาต่อไป.

จับ3โจ๋ทำ�ร้ายนักเรียนม.5บดินทรเดชา
กรุงเทพฯ • จากกรณี 3 คนร้าย
ถื อ มี ด จี้ ป ลดเข็ ม พระเกี้ ย วติ ด
หน้าอกเสื้อ สัญลักษณ์ประจำ�
โรงเรียนบดินทรเดชาของเด็ก
นักเรียน เหตุการณ์เกิดขึ้นวัน
ที่ 29 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา โดยมี
กล้องบันทึกภาพหน้ารถยนต์จับ
ภาพวัยรุ่นชาย 3 คนที่ก่อเหตุไว้
ได้ คนหนึ่งสวมเสื้อสีดำ� กางเกง
ขายาว สวมหมวกแก๊ป และอีก
คนสวมเสื้อสีดำ�ลายขาว กางเกง
ขาสั้น สวมหมวกกันน็อกแบบ
เต็มใบ ยืนอยู่บริเวณริมทางเท้า
จากนั้นก็มีกลุ่มเด็กนักเรียนเดิน

คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ BCP,
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
หรือ ESSO และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม
รีไฟน์นิ่ง จำ�กัด (มหาชน) หรือ SPRC เร่ง
สรุปแนวทางนำ�ส่งเงินกำ�ไรส่วนหนึ่งจากค่า
การกลั่นเข้าสู่กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงในช่วง
วิกฤตน้ำ�มันแพงนั้น ขณะนี้ทั้ง 6 โรงกลั่น
ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับหน่วยงานภาค
รัฐ ถึงแนวทางดำ�เนินการเพื่อหาทางออก
ที่ดีร่วมกัน
โดยเบื้ อ งต้ น มองว่ า ภาครั ฐ ควรจะ
ต้องออกระเบียบ กติกา หรือข้อกฎหมาย
ขึ้นมารองรับการดำ�เนินให้เกิดความชัดเจน
และตอบข้อสงสัยของทุกฝ่ายได้ เพื่อไม่ให้
เกิดข้อครหาหรือปัญหาฟ้องร้องตามหลัง
ขณะเดียวกัน การเก็บส่วนต่างจากกำ�ไรค่า
การกลั่น อาจใช้กฎหมาย พ.ร.บ.กองทุน
น้ำ�มันฯ เข้ามาดำ�เนินการได้ แต่ก็ต้องรอ
ให้ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า พิ จ ารณาข้ อ
กฎหมายต่างๆ ให้ถี่ถ้วน และน่าจะต้องมี
การออกกฎหมายลูกขึ้นมารองรับด้วย ซึ่งก็
น่าจะใช้เวลาดำ�เนินการสักระยะ
ดังนั้น ตามแผนเดิมที่ภาครัฐต้องการ
ให้ทั้ง 6 โรงกลั่น เริ่มดำ�เนินการจัดส่งส่วน
ต่างค่าการกลั่นเข้าสู่กองทุนน้ำ�มันฯ 3 เดือน
เรื่องตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.นั้น ก็อาจจะต้อง
ขยับระยะเวลาดำ�เนินการออกไปจนกว่า
การพิจารณาข้อฎหมายต่างๆ เพื่อมารอง
รับการดำ�เนินการจะแล้วเสร็จ
ส่ ว นหลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ เงิ น จาก
ส่วนต่างกำ�ไรของค่าการกลั่นเข้าสู่กองทุน
น้ำ�มันฯ จะเป็นเท่าไหร่นั้น ยังต้องเจรจาร่วม
กัน เพราะขณะนี้ธุรกิจโรงกลั่นต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงจากราคาน้ำ�มันดิบที่ปรับสูง
ขึ้น และเงินบาทอ่อนค่า ซึ่งการอ่อนค่าของ
เงินบาทราว 1 บาทต่อดอลลาร์ จะกระทบ
ต่ อ ต้ น ทุ น ราคาประมาณ 20 สตางค์ ต่ อ
ลิตร ขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(GDP) ประเทศ ปีนี้ อาจไม่ถึง 2.5-3% ตาม
ที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม การดูแลผล
กระทบจากราคาน้ำ�มันไม่ให้ปรับสูงขึ้นจน
เกินไปก็ถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะต้องดำ�เนิน
การเพื่อพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจในปี
นี้ด้วยเช่นกัน
นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะ
นี้ ค ณะทำ � งานเจรจาขอความร่ ว มมื อ นำ �
ส่งกำ�ไรส่วนเกินจากค่าการกลั่นเพื่อเสริม
สภาพคล่องให้กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงในช่วง
วิกฤตราคาพลังงาน อยู่ระหว่างประสาน
การหารื อ รายละเอี ย ดแนวทางดั ง กล่ า ว

มาด้วยกัน 4 คน ถูกวัยรุ่นชาย
คนที่สวมหมวกกันน็อกเดินเข้า
มาพร้อมคว้ามีดพกจากด้านหลัง
แทงไปที่บริเวณใบหน้าของหนึ่ง
ในกลุ่มนักเรียน แต่นักเรียนคน
ดังกล่าวพยายามใช้มือป้องกัน
ตนเอง ทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถแทง
มีดเข้ามาได้ ในขณะที่เพื่อนโจ๋
พยายามช่วยและใช้มือต่อยไป
ที่ บ ริ เ วณใบหน้ า ของนั ก เรี ย น
คนดั ง กล่ า วแล้ ว รี บ วิ่ ง หนี ไ ป
คาดว่ า การก่ อ เหตุ ใ นครั้ ง นี้ น่ า
จะเป็ น การชิ ง ตราสั ญ ลั ก ษณ์
พระเกี้ยว

หลายประเด็น ซึ่งล่าสุดมีรูปแบบความร่วม
มือให้เลือก 2-3 แนวทางที่จะสามารถปฏิบัติ
ได้ แต่น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเร็วๆ นี้
รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 1 ก.ค.2565
ราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ปรับราคาขึ้นอีก
กิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท ส่งผลให้ราคา
ขายปลีกก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. จะปรับ
ขึ้นอีก 15 บาท อยู่ที่ 378 บาท/ถัง 15 กก.
จากปัจจุบันอยู่ที่ 363 บาท/ถัง 15 กก. ตาม
มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
(กบง.) ที่ มี น ายสุ พั ฒ นพงษ์ พั น ธ์ มี เ ชาว์
รมว.พลังงาน เป็นประธาน ซึ่งเป็นการปรับ
ขึ้นครั้งที่ 3 โดยรัฐยังช่วยเหลือส่วนลดค่า
ซื้ อ ก๊ า ซหุ ง ต้ ม แก่ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยผ่ า นบั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/คน/ 3 เดือน
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2565 ขณะ
ที่น้ำ�มันดีเซลในประเทศยังคงตรึงราคาขาย
ปลีกอยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร ไม่ให้เกินเพดาน
35 บาท/ลิตร ตามที่ ครม.กำ�หนด
วั น เดี ย วกั น ที่ ก ระทรวงการคลั ง
นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายนิติธร ล้ำ�
เหลือ ตัวแทนประเทศไทยต้องมาก่อน คณะ
หลอมรวมประชาชน เดินทางมายื่นหนังสือ
ถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง
ในฐานะเป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น
ใหญ่ของกลุ่มบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
เพื่ อ ให้ ใ ช้ อำ � นาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายมา
แก้ ไขปัญหาราคาพลังงาน โดยมีนายชื่น
ชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�นายก
รัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง เป็น
ผู้รับหนังสือแทน
ทั้ ง นี้ คณะหลอมรวมประชาชน
ได้ เ รี ย กร้ อ งให้ ก ระทรวงการคลั ง เรี ย ก
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ปตท. ในฐานะผู้ ถื อ หุ้ น
ใหญ่ ปรั บ โครงสร้ า งราคา ลดราคาค่ า
กลั่ น ยกเลิ ก ราคาสมมติ อ้ า งอิ ง สิ ง คโปร์
และซาอุดีอาระเบีย หากทำ�ไม่ได้ขอให้คืน
กิจการพลังงาน ทรัพยากรพลังงานให้เป็น
ของประชาชน.

ตร.เตือนภัย
ในเรื่องการอนุญาตใช้กัญชาว่า ตอบไม่ถูก
ไม่รู้ ก็เหมือนกับเรื่องอื่นอีกหลายเรื่อง ที่มี
ความเห็นเป็นสองฝ่าย ทั้งที่เห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขพยายาม
ที่ จ ะทำ � ไม่ ใ ห้ ก ระทบกั บ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง
โดยนำ�กฎระเบียบทุกอย่างเข้ามาช่วยจัด
ระเบียบเพื่อรอร่างพระราชบัญญัติกัญชามี
ผลบังคับใช้ อย่างน้อยต้องเร่งกฎหมายที่มี
อยู่ในสภาให้เสร็จเร็ว ไม่ว่าจะใช้ฉบับของ
ใคร เพื่อนำ�มาบังคับใช้

ความคืบหน้า วันที่ 30
มิ.ย.65 ตำ�รวจ สน.วังทองหลาง
ติดตามจับกุม 3 เยาวชนที่ก่อ
เหตุทำ�ร้ายร่างกายเด็กนักเรียน
โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชาได้ แ ล้ ว
และนำ � ตั ว มาสอบสวนที่ สน.
วั ง ทองหลาง ต่ อ มา พล.ต.ต.
พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 เดิน
ทางมาที่ สน.วังทองหลางเพื่อ
สอบปากคำ�ผู้ก่อเหตุ ก่อนเปิด
เผยว่า ทั้ง 3 คนเป็นเยาวชน
อายุไม่เกิน 15 ปี ยังเรียนอยู่ใน
สถาบันการศึกษา 2 คน และ
ไม่ ได้เรียนหนังสือ 1 คน โดย

สามารถจั บ กุ ม ได้ ที่ บ้ า นพั ก ใน
ย่านรามคำ�แหง พร้อมของกลาง
อาวุธมีด รถจักรยานยนต์ที่ ใช้
ก่อเหตุ รวมถึงเสื้อผ้าที่ใส่ และ
ให้ ก ารรั บ สารภาพว่ า ลงมื อ ก่ อ
เหตุจริง ส่วนสาเหตุที่ทำ�ลงไป
เพราะความคึกคะนอง อยาก
ได้พระเกี้ยวไปห้อยกับโซ่ติดเสื้อ
แต่ ไ ม่ เ คยก่ อ เหตุ ลั ก ษณะนี้ ม า
ก่ อ น และไม่ เ คยรู้ จั ก กั บ ผู้ เ สี ย
หายมาก่อนเช่นกัน
ก่ อ นเกิ ด เหตุ กำ � ลั ง จะไป
ซื้อของ แต่เมื่อขี่มาใกล้จุดเกิด
เหตุ เห็นกลุ่มผู้เสียหายเดินอยู่

“ที่น่าเป็นห่วงเวลานี้ หลายประเทศ
ยังไม่ยอมรับ ดังนั้นการจะนำ�สารกัญชา
มาผสมในอาหารหรือขนม หรือนำ�ติดตัว
ออกไปนอกประเทศจะเป็นปัญญาตามมา
ได้ ส่วนชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยและนำ�
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาในอัตราที่ ไม่
เกิน 0.2% สามารถนำ�เข้ามาได้ แต่ย้ำ�ว่าที่
ห่วงคือการนำ�ออกไป เพราะบางประเทศ
ไม่ว่าจะมีปริมาณแค่ 0.1% หรือเท่าไหร่
ก็ตามเขาก็ไม่ยอมให้นำ�เข้า ดังนั้นหากจะ
ใช้สารกัญชาผสมในอาหารต้องเขียนป้าย
ติดอธิบายส่วนผสมต่างๆ ให้คนรู้ จะเป็น
ข้อมูลเท็จ จะจริง ก็ต้องเขียนเอาไว้ เพราะ
เมื่อไปต่างประเทศ เขาจะดูตรงนี้เป็นหลัก”
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่นายชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา ประกาศไม่ให้นำ�อะไรที่มี
ส่วนผสมของกัญชาเข้าไปภายในสภา ซึ่ง
อาจจะย้อนแย้ง เนื่องจากสภาก็เป็นผ่าน
ร่างกฎหมายฉบับนี้ นายวิษณุกล่าวว่า แม้
สภาจะเป็นคนผ่านกฎหมาย แต่ถ้ากฎหมาย
ยั ง ไม่ อ อก ก็ ต้ อ งป้ อ งกั น แบบนี้ ไปก่ อ น
เมื่อกฎหมายออกมาแล้วก็ว่ากันไปตาม
กฎหมาย เมื่อถามว่าหากสังคมยังมีความ
กังวล สามารถที่จะทบทวนเรื่องนี้ ได้หรือ
ไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ช่วยไปถามกระทรวง
สาธารณสุข เพราะจะตอบได้ดีที่สุด
นายวิษณุยังกล่าวถึงกรณีที่มีผู้ค้าวาง
จำ�หน่ายบริเวณถนนข้าวสารถูกตักเตือนใน
การวางขายกีดขวางทางเท้าแต่ไม่ถูกจับกุม
ว่า ไม่ทราบว่าที่ ไม่จับเพราะมีข้อยกเว้น
อะไร แต่ถ้าเจอช่อดอกต้องจับแน่ และ
กระทรวงสาธารณสุขก็ให้จับ ถ้าเป็นแค่ใบ
หรือยอดก็ยาก เพราะการตัวหาค่า THC
ไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจ จึงใช้วิธีผ่อนสั้น
ผ่อนยาวไปก่อน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งต้อง
ตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการอะไรมาควบคุม
หากมีการขยายวงกว้างหรือกฎหมายออกช้า
นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีราย
ชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง
กล่าวว่า ในร่างกฎหมายที่กำ�ลังพิจารณา
อยู่ ในชั้น กมธ. เรายึดหลักเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์และทางเศรษฐกิ จ เท่ า นั้น
ไม่ ได้ครอบคลุมหรือกำ�หนดให้มีเรื่อง
นั น ทนาการ การนำ � ไปม้ ว นสู บ จำ � หน่ า ย
ในที่สาธารณะ ต้องเข้าใจว่ากฎหมายอยู่
ระหว่างการพิจารณา ในฐานะที่ตนเป็น
ประธาน กมธ.ชุดนี้ จะดำ�เนินการร่างให้
แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ ช่วงต้น
เดือน ส.ค.จะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภา
ต่อไป ยืนยันว่าได้รับฟังความเห็นทุกภาค

จึงเกิดความคึกคะนอง ลงมือ
ทำ�ร้ายร่างกายและข่มขู่จะเอา
ตราพระเกี้ยว แต่ผู้เสียหายฮึด
สู้ ไม่ยอมให้ จึงทำ�ให้หนึ่งในกลุ่ม
ผู้ก่อเหตุชกเข้าที่ ใบหน้าก่อนจะ
หลบหนีไปที่บ้านโดยที่ ไม่ได้พระ
เกี้ยวไป จนถูกตำ�รวจจับกุมใน
เวลาต่อมา
เบื้องต้นตำ�รวจแจ้งข้อหา
ร่ ว มกั น ปล้ น ทรั พ ย์ โดยมี ย าน
พาหนะ และพยายามทำ � ร้ า ย
ร่างกาย ก่อนจะดำ�เนินคดีตาม
กฎหมาย และคุมตัวส่งศาลเยาว
ชนฯ ต่อไป.

ส่วน เพื่อให้กฎหมายมีประโยชน์มากสุด โดย
กำ � หนดแนวทางป้ อ งกั น และให้ สั ง คมมี
ความปลอดภัยมากที่สุด
นายศุภชัยกล่าวต่อว่า เราคาดการณ์
ไว้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิด โดยบรรยากาศ
ที่เกิดขึ้นมี 2 ลักษณะ 1.การเปิดเป็นร้าน
ค้ า อาคารที่ มี ค นเข้ า แถวไปซื้ อ กั น ตั้ ง แต่
ช่ ว งเช้ า จนถึ ง ช่ ว งดึ ก 2.การเปิ ด ขายใน
ลักษณะพ่อค้าเร่ตั้งโต๊ะขาย แต่เมื่อกฎหมาย
ออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นต่อไป
ได้ เพราะการนำ�สินค้าเกี่ยวกับกัญชาต้อง
มี ก ารขออนุ ญ าตทั้ ง สิ้ น ยอมรั บ ว่ า ช่ ว งนี้
เป็นสุญญากาศที่เราควบคุมได้ พร้อมกันนี้
ตนประสานตำ�รวจ สน.ชนะสงคราม สอด
ส่องในพื้นที่ ถ.ข้าวสารว่ามีการจำ�หน่ายใน
ลักษณะที่ว่าหรือไม่ และจะได้ลงพื้นที่ตรวจ
สอบข้อเท็จจริง หากปรากฏพฤติการณ์
ดังกล่าวต้องดำ�เนินคดีแน่นอน ตนคิดว่า
บรรยากาศเหล่านี้จะคลี่คลายไป เหมือนที่
ประเทศแคนาดา และรัฐต่างๆ ในประเทศ
สหรัฐ ตนไม่อยากให้กัญชาที่มีประโยชน์
ต้ อ งมาสะดุ ด จึ ง ขอให้ ผู้ ที่ ทำ � การค้ า ขาย
เรื่องนี้ลดความโจ๋งครึ่มลง และให้ ไปอยู่ใน
ที่เหมาะสม
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กฎหมายของ
สธ.ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการสูบอยู่แล้ว และ
มีกฎหมายเพื่อป้องปรามอยู่ หากพบการขาย
เช่นนี้ฝ่ายบ้านเมืองก็ต้องไปดำ�เนินการ ส่วน
การใช้กัญชาทางการแพทย์เราวางระบบ
เฝ้าระวังป้องกันและรายงานการใช้อยู่แล้ว
ทั้งการใช้ ในแพทย์แผนปัจจุบันและแผน
ไทย ซึ่งมีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์
เข้ามาอย่างสม่ำ�เสมอ แต่พบว่าผู้ที่มีปัญหา
ผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์
มีเพียง 1% กว่าๆ เท่านั้น และเป็นกลุ่มที่
อาการเล็กน้อย ไม่มาก เพราะเป็นการใช้
อย่างควบคุม ส่วนที่ ไม่ได้ ใช้ผ่านการควบคุม
หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของ สธ. ซึ่งเรามี
กฎหมายป้องปรามไว้แล้ว หากใครฝ่าฝืน ผู้
ที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดำ�เนินการ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.
กล่าวว่า ไม่อยากให้มีภาพขายกัญชามวน
ปัญหาคือบทบาทของ กทม.จำ�กัดในระดับ
หนึ่ง เพราะเราไม่ ได้เป็นเจ้าพนักงานถือ
กฎหมายยาเสพติ ด ดู แ ลเพี ย งเรื่ อ งการ
ตั้งขายเท่านั้น ทาง กทม.ไม่ได้รับผิดชอบ
โดยตรง เพราะเราไม่สามารถทำ�การบังคับ
กฎหมายได้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรา แต่คงให้
เทศกิจรายงานว่าตรงไหนมีจุดเสี่ยงแล้ว
รายงานมาที่ศูนย์กลางและเราจะประสาน
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

ลูกทรพีรับฆ่าพ่อ
ทิ้งศพข้างถนน
อ้างโมโหโดนไล่
บุรีรัมย์ • วันที่ 30 มิ.ย.65 ผู้สื่อ
ข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีชาย
วัย 75 ปี เสียชีวิตอยู่บนรถเข็น
บริ เ วณริ ม ถนนทางหลวงหมาย
เลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ช่วง
ทางโค้งบ้านไพศาล ต.ไพศาล ฝั่ง
ขาเข้ า อ.ประโคนชั ย จ.บุ รี รั ม ย์
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำ�รวจชุดสืบสวน
สภ.ประโคนชัยได้ลงพื้นที่หาข้อมูล
หลักฐานไล่กล้องวงจรปิดตามเส้น
ทาง พบกล้องวงจรปิดบริเวณร้าน
ค้ า ชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง ห่ า งจากบ้ า น
ประมาณ 4 กม. สามารถบันทึก
ภาพขณะที่ผู้ต้องหานำ�ศพใส่รถเข็น
เพื่อไปทิ้งอำ�พรางที่ข้างถนน ช่วง
เวลาประมาณตี 2 แล้วเดินกลับ
มาบ้านทำ�เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ คำ � ให้ ก าร
ของนายชัชวาล ผู้ต้องหา ที่ยอมรับ
สารภาพว่าได้ก่อเหตุฆ่าพ่อบังเกิด
เกล้าของตัวเองจริง ด้วยการใช้มีด
ปลายแหลมแทงคอขณะพ่อนอน
หลั บ แต่ จำ � ไม่ ไ ด้ ว่ า แทงไปกี่ ค รั้ ง
แล้วใช้เท้ากระทืบซ้ำ�อีกหลายครั้ง
จนพ่อแน่นิ่งไป จากนั้นก็ลากศพพ่อ
ใส่รถเข็นพ่วงท้ายรถจักรยานยนต์
ขี่ ไ ปทิ้ ง ข้ า งทาง ให้ เ หมื อ นว่ า พ่ อ
ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เดินกลับมา
บ้าน โดยผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุที่
ฆ่าพ่อตัวเอง เพราะรำ�คาญที่พ่อ
ชอบดุด่าเรื่องที่ตนเองไม่ทำ�งาน
และคืนเกิดเหตุพ่อดื่มเหล้าเมาแล้ว
ไล่ตัวเองออกจากบ้าน ทำ�ให้รู้สึก
โมโห พอตกกลางดึกตอนพ่อนอน
หลับจึงลงมือฆ่า เมื่อถามว่าอยาก
ขอโทษพ่อหรือไม่ ผู้ต้องหาบอกว่า
ไม่อยากขอโทษ เพราะโกรธพ่อ
ด้านนายวีรวัฒน์ โสเพียร พี่
ชายผู้ก่อเหตุ บอกว่า ตนไม่รู้ว่าน้อง
ก่ อ เหตุ ฆ่ า พ่ อ เพราะสาเหตุ อ ะไร
ส่วนตัวไม่ขออโหสิกรรมให้น้องชาย
เพราะลงมือฆ่าพ่อบังเกิดเกล้าตัว
เองอย่างโหดเหี้ยม คงปล่อยให้รับ
โทษตามกฎหมาย
ขณะที่ พ นั ก งานสอบสวน
ได้แจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อหา “ฆ่า
บุพการี และซ่อนเร้น ย้าย หรือ
ทำ�ลายศพหรือส่วนของศพ” และ
เตรียมส่งฝากขังในวันที่ 30 มิ.ย.65.

ที่ ก องบั ญ ชาการตำ � รวจนครบาล
(บช.น.) พล.ต.ต.นิ ธิ ธ ร จิ น ตกานนท์
รอง ผบช.น. กล่ า วถึ ง การวางจำ � หน่ า ย
กัญชาและอุปกรณ์การเสพเกลื่อนที่ถนน
ข้ า วสารอย่ า งเสรี ว่ า น่ า เป็ น ห่ ว งผลการ
เสพกัญชาเกินขนาด ถึงแม้จะบอกว่ากัญชา
เสพแล้วอารมณ์ดี แต่อารมณ์ดีของท่านไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้ ไปละเมิดสิทธิ์คน
อื่นหรือเปล่า แน่นอนว่าการเสพกัญชาขณะ
ขับรถกฎออกมาแล้ว แต่การพันลำ�ขายกัน
เสรีที่ถนนข้าวสาร น่าเชื่อว่าจะเกิดภัย
คุกคามในอนาคตเป็นสิ่งใหม่ที่ตำ�รวจต้อง
คิด ไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสาว อย่างอาร์ซี
เอ มักกะสัน ที่กัญชาเข้าไปถึง เมื่อเขาบอก
ว่าไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าเรื่องการร้องเรียนก่อ
ความเดือดร้อนรำ�คาญเอาไว้เป็นหลักตั้ง
ต้น กัญชาที่เป็นแท่งที่มาจากเพื่อนบ้านยัง
มีการจับอยู่ แต่จะจับความผิดลักลอบนำ�
เข้าจากต่างประเทศ ตำ�รวจเองยังสับสน
ในการจับกุม ถ้าพบว่ามีการลักลอบนำ�เข้า
มาทีละ 500 กิโล ถ้าไม่จับผมว่าไม่ใช่ สิ่งที่
ผกก.ต้องปฏิบัติ ถ้ากัญชาไปถึงไหนต้องมี
การเก็บข้อมูลจะได้รู้ว่าใครมาขายในพื้นที่
ยี่ห้ออะไร ช่วงเวลาไหน เพื่อเฝ้าระวัง
“ถึงแม้กัญชาจะเสรี แต่จะถือวิสาสะ
ว่ า ไปขายตรงไหนก็ ไ ด้ เพราะจะละเมิ ด
พ.ร.บ.ความสะอาด ลงถนนมี พ.ร.บ.จราจร
บนฟุตปาธก็มีกฎหมายควบคุม ต่อไปต้อง
มี โซนนิ่งการจำ�หน่าย อนาคตถ้ามีการสูบ
เสรี ข นาดนี้ มี เ หตุ อ ะไรขึ้ น มาต้ อ งมี แ ผน
ถอดบทเรียนเพื่อให้สอดต้องกับกฎหมาย
ที่จะออกมาควบคุมด้วย ฝากเตือนไปยัง
เยาวชนว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นผสมของ
กัญชาอย่าไปลอง ถ้าเมาไม่ ได้สติจะพาล
ให้เกิดอาชญากรรมอย่างอื่นตามมา ผู้
ปกครองต้ อ งเตื อ นบุ ต รหลานด้ ว ย” รอง
ผบช.น.กล่าว
นางทิชา ณ นคร ที่ปรึกษามูลนิธิ
เด็ ก เยาวชนและครอบครั ว ร่ ว มกั บ สภา
เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ฯลฯ จะ
ยื่นหนังสือถึงนายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กั ญ ชา กั ญ ชง เพื่ อ นำ � เสนอข้ อ ห่ ว งใย
จากองค์กรทำ�งานด้านเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวต่อร่างกฎหมายดังกล่าว พร้อม
ข้อเสนอแนะในการปกป้องเด็กและเยาวชน
จากนโยบายกัญชาเสรี ทั้งนี้ เครือข่ายได้
แต่งหน้าขอบตาดำ� เพื่อสะท้อนภาพเด็ก
เยาวชนติดกัญชาร่วมกันทำ �กิจกรรมเชิง
สั ญ ลั ก ษณ์ “ปกป้ อ งลู ก หลานจากกั ญ ชา
เสรี” วันที่ 1 ก.ค.2565 เวลา 10.00 น.
อาคารรัฐสภา เกียกกาย.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

จี้เลิก
กลุ่มคนบางสีที่ตรงกับวันจันทร์
ออกมาชุมนุมเหมือนกัน จึงไม่ถูก
ดำ�เนินคดีด้วย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
“รัฐบาลไม่มีความสามารถ
ในการบริหารประเทศ ประชาชน
หลายคนอยากเห็ น การเปลี่ ย น
รั ฐ บาล และส่ ง เสี ย งความเจ็ บ
ปวดไปให้ ไ ด้ ยิ น ด้ ว ยการชุ ม นุ ม
ทางการเมืองตามสิทธิรฐั ธรรมนูญ
ดังนั้นจะชุมนุมอย่างไรเพื่อไม่ให้
ถูกดำ�เนินคดี และทำ�ไมถึงสลาย
การชุมนุมบริเวณดินแดง รัฐบาล
ใจแคบ นี่ คื อ พฤติ ก รรมทรราช
ผมภาวนาอวยพรให้ ท่ า นมี อ ายุ
ยืนเพียงพอที่จะเห็นว่าประชาชน
ตราหน้าท่านไว้อย่างไร พวกเขา
จะบอกลูกหลานว่าโตไปอย่าเป็น
แบบ พล.อ.ประยุ ท ธ์ พวกเขา
จะเรียนรู้ว่าผู้นำ�แบบท่านสร้าง
ความเสียหายต่อประเทศอย่างไร
ขอให้พวกท่านมีอายุยืนที่จะเห็น
ปรากฏการณ์ นี้ ” นายรั ง สิ มั น ต์

กล่าว

ด้าน พล.อ.ชัยชาญชี้แจง
ว่า ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลาย
หลายส่วน แต่ปัจจัยในการแพร่
ระบาดโควิด-19 ยังมีอยู่ และมี
หลายสายพันธุ์ ทางฝ่ายแพทย์
ได้ จั บ ตาติ ด ตามสายพั น ธุ์ ล่ า สุ ด
ว่ามีความรุนแรงของโรคหรือไม่
อย่ า งไร กระทรวงสาธารณสุ ข
เองยั ง มี ค วามกั ง วลว่ า จะมี ก าร
แพร่ ร ะบาดเป็ น กลุ่ ม ก้ อ นหรื อ
คลัสเตอร์อีก ทำ�ให้สถานการณ์
ควบคุ ม ยาก จึ ง ต้ อ งบู ร ณาการ
ทุ ก ส่ ว นงาน เพื่ อ พั ฒ นาควบคู่
กั น ไป ไม่ ไ ด้ มุ่ ง หมายควบคุ ม
การแสดงออกทางการเมือง แต่
เป็ น การแก้ ปั ญ หาโควิ ด ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเตรียม
พร้อมเป็นโรคประจำ�ถิ่นต่อไป
พล.อ.ชัยชาญกล่าวต่อว่า
จากการชุมนุมที่ผ่านมา ก็มีข้อมูล
ปรากฏในสื่อต่างๆ ว่าเมื่อมีการ
ชุมนุมหรือรวมกลุ่มแล้วทำ�ให้เกิด
การติดเชื้อขึ้น เป็นเรื่องที่ควบคุม
ได้ยาก สำ�หรับเรื่อง พ.ร.บ.โรค

นายกฯ ห่วงมิจฉาชีพเปลี่ยนกลลวง

ทำ�เนียบฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำ�สำ�นัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้รับรายงานว่าขณะนี้มิจฉาชีพ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังคงระบาด โดยเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาการ
หลอกลวงไปจากเดิม นายกฯ มีความห่วงใย และได้กำ�ชับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรู้ เ ท่ า ทั น
กลลวงของมิจฉาชีพที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเร่ง
กวาดล้างจับกุมผู้ทำ�ผิดมาลงโทษ ทั้งเครือข่ายขบวนการใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามรายงานระบุว่ารูปแบบ
และเนื้ อ หาที่ มิ จ ฉาชี พ ใช้ ห ลอกลวงประชาชนจะเปลี่ ย นไป
ตามสถานการณ์ ขบวนการเหล่านี้ ไม่หายไป เพียงแต่จะหยุด
ในช่วงมีการกวาดล้าง แล้วรอกลับมาทำ�ผิดใหม่ด้วยเนื้อหา
การหลอกลวงใหม่ โดยหากพบเบาะแสการกระทำ�ผิดทั้งแก๊ง
คอลเซ็นเตอร์และการกระทำ�ผิดทางเทคโนโลยี ให้แจ้งที่สาย
ด่วนกองบัญชาการตำ�รวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

แพทย์อนุญาต ‘ชวน’ กลับบ้าน

กรุงเทพฯ • นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวอาการป่วยด้วย
อาการติดเชื้อในกระแสเลือดของนายชวน หลีกภัย ประธาน
สภาผู้แทนราษฎร และได้เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่ช่วงเย็นวัน
ที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดระยะเวลา
การรักษาของทีมแพทย์นายชวนมีอาการดีขึ้น สดชื่นขึ้นตาม
ลำ�ดับ เนื่องจากได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งตั้งแต่วันที่ 30
มิ.ย. นายชวนไม่มีอาการไข้หนาวสั่น ทางทีมแพทย์เห็นว่าแข็ง
แรงกลับสู่สภาพปกติ จึงอนุญาตให้กลับบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายวัน
ที่ 30 มิ.ย. แต่มีเงื่อนไขต้องไปฉีดยาที่ โรงพยาบาลอีก 5 วัน
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีประชาชน ส.ส.และ
ส.ว. แสดงความห่วงใยต่ออาการของนายชวน จึงอยากแจ้ง
ให้ทราบว่านายชวนปลอดภัยแล้ว และกลับบ้านได้แล้ว ทั้งนี้
การรักษาอาการติดเชื้อในกระแสเลือดน่าพอใจ ฟื้นตัวหายเร็ว
มาก สำ�หรับคนอายุ 84 ถือว่ายอดเยี่ยมมาก ส่วนจะกลับมาทำ�
หน้าที่เลยหรือไม่ ยังไม่ได้สอบถาม แต่ก็เซ็นเอกสารต่างๆ อยู่
ตลอดระหว่างพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาล

F-16 ลาดตระเวนชายแดนพบพระ

ดอนเมือง • พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ
เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 11.16 น. วันที่ 30 มิ.ย. หน่วยงาน
ของกองทัพอากาศได้รายงานการตรวจพบอากาศยานไม่ทราบ
ฝ่าย บินล้ำ�แดนบริเวณ อ.พบพระ จ.ตาก โจมตีกองกำ�ลังชน
กลุ่มน้อยบริเวณแนวชายแดนและบินล้ำ�แดนเข้ามายังพื้นที่
ประเทศไทย ก่อนเป้าหมายจะจางหายไปจากระบบเรดาร์เฝ้า
ตรวจการณ์ของกองทัพอากาศในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ยัง
ตรวจพบเครื่ อ งเฮลิ ค อปเตอร์ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อยู่ ห่ า งจากแนว
ชายแดนบริเวณดังกล่าว ระยะทางประมาณ 5 ไมล์ทะเล แต่
มิได้ล้ำ�แดนมายังพื้นที่ประเทศไทยแต่อย่างใด กองทัพอากาศ
จึงได้มีคำ�สั่งให้เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 หรือ F-16 จำ�นวน
2 เครื่อง ขึ้นบินลาดตระเวนรบทางอากาศทันที บริเวณแนว
ชายแดน อ.พบพระ และได้สั่งการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
ประจำ � สถานเอกอั ค รทู ต ณ ย่ า งกุ้ ง ประสานหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อแจ้งเตือน
และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ในลักษณะดังกล่าว
ขึ้นอีกในอนาคต โดยกองทัพอากาศจะติดตามความเคลื่อนไหว
สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปอย่างใกล้ชิด

‘หมอ’ โอดทำ�งาน 100 ชม.ต่อสัปดาห์

รั ฐ สภา • สมาพั น ธ์ แ พทย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน (สพง.) นำ � โดย
พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร กลุ่มหมอไม่ทน ยื่นหนังสือถึงคณะ
กรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อร้องขอความเป็น
ธรรมเรื่องชั่วโมงการทำ�งานของบุคลากรทางการแพทย์ จ่าย
เงินเดือนพนักงานฟรีประกันคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สะดวก
ใช้ง่ายทุกอุปกรณ์ Krungthai Business ง่าย ครบ จบ ในแอป
เดียว โดย พญ.ชุตินาถกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้บุคลากร
ทางการแพทย์ รวมถึงพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และสา
ขาอื่นๆ ที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพไทย มีปัญหาเรื่องชั่วโมง
การทำ�งาน เนื่องจากต้องทำ�งานหนัก คือมากกว่า 100 ชั่วโมง
โดยที่ทำ�งานติดต่อกันและไม่มีเวลาพักผ่อน ผลกระทบดังกล่าว
ทำ�ให้เสียสุขภาพ แพทย์หลายคนต้องลาออก และทำ�ให้เรา
ต้องสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ ไปจำ�นวนมาก นอกจากนี้
ยังส่งผลกระทบกับชีวิตคนไข้ที่เราต้องดูแลไม่สามารถดูแลให้มี
ประสิทธิภาพได้มากพอ

ติดต่อฯ นั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข
กำ�ลังพิจารณาเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์อยู่ โดยเฉพาะ
เรื่ อ งโรคอุ บั ติ ใ หม่ ส่ ว นการประกาศ
ยกเลิกใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน อยู่ระหว่าง
การพิ จ ารณาของ ศบค. ที่ คำ� นึ ง เรื่ อ ง
สถานการณ์ ด้ า นสาธารณสุ ข และการ
แพทย์เป็นหลัก เพื่อบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
“ยื น ยั น รั ฐ บาลดำ � เนิ น การเท่ า
เที ย มกั น ทุ ก กลุ่ ม ที่ แ สดงออกทางการ
เมืองที่อยู่ ในขอบเขตกฎหมาย แต่หาก
มีการดำ�เนินการนอกขอบเขตกฎหมาย
ทางเจ้ า หน้ า ที่ ก็ จำ � เป็ น ต้ อ งดำ � เนิ น การ
บั ง คั บ ใช้ ต ามอำ � นาจหน้ า ที่ มี อ ยู่ การ
ชุ ม นุ ม เป็ น สิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ต้องอยู่ ในกรอบกฎหมาย ไม่ ไปกระทบ
สิ ท ธิ ผู้ อื่ น ชุ ม นุ ม ด้ ว ยความสงบและ
ปราศจากอาวุธ ยืนยันไม่ ใช่การสลาย
การชุมนุม แต่เป็นการควบคุมการชุมนุม
เพราะบางพื้นที่มีการใช้พลุ จุดไฟเผา ใช้
ระเบิดปิงปอง เจ้าหน้าที่จึงจำ�เป็นต้อง
ควบคุม การดำ�เนินการของเจ้าหน้าที่
ทำ�ตามกฎหมายและอำ�นาจหน้าที่กับทุก
ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน” พล.อ.ชัยชาญ
กล่าว
วันเดียวกัน เวลา 14.20 น. กลุ่ม
24 มิถุนาเพื่อประชาธิปไตย-เครือข่าย
คนรุ่นใหม่นนทบุรี นำ�โดยนายอัครวินท์
สมบูรณ์ และนายสมยศ พฤกษาเกษม
สุข ยื่นหนังสือต่อนายณัฐชา บุญไชยอิน
สวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ใน
ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภา
ผู้ แ ทนราษฎร เพื่ อ ขอให้ ต รวจสอบ
ศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ ไม่ ให้ประกันตัว
น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือใบปอ และ
น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือผักบุ้ง กลุ่ม
ทะลุแก๊ส
โดยนายอัครวินท์กล่าวว่า เราเข้า
มาสภาเพื่อจะมายื่นข้อเรียกร้อง กลับถูก
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจบอกว่าเลข 112 เป็น
เลขที่ ไม่เหมาะสม เพราะติดอยู่ที่ป้าย
จึงได้ยึดป้ายของพวกเราไป สุดท้ายเรา
จึงเหลือป้ายถือ 3 ใบจาก 10 ใบ โดยที่
พวกเรามาวันนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิประกัน
ตัวให้นักโทษทางการเมือง อย่างที่ทราบ
กันดีกว่านักโทษทางการเมืองหลายคน
เพียงเพราะทำ �โพลแสดงความคิดเห็น
และให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็น
โดยไม่ได้แต่งเติมหรือลบหลู่อะไรเลย ซึ่ง
โพลแสดงความคิดเห็นนี้ ไม่ถูกใจกลุ่มผู้มี
อำ�นาจบางกลุ่ม จึงทำ�ให้พวกเขาถูกจับ
โดยที่ศาลยังไม่ ได้ตัดสินว่าผิด แต่บอก
ว่ามีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี รวมถึงไม่ให้
ประกันตัวถึง 5 รอบ
ด้านนายเจษฎา ศรีปลั่ง ตัวแทน
กลุ่ ม กล่ า วว่ า จะขอยกตั ว อย่ า งกรณี
ของนายสุ น ทร วิ ล าวั ล ย์ ผู้ ต้ อ งหาคดี
บุกรุกป่า และมีการหลบหนีคดี ก่อนที่
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจะจับกุมตัวได้ และศาล
อาญาให้ประกันตัว แต่ในกรณีของกลุ่ม
ทะลุแก๊ส หรือ น.ส.ณัฐนิช และ น.ส.เนติ
พร ที่มีการมารายงานตัวทุกครั้งและไม่
เคยหลบหนี ฉะนั้นจึงขอเรียกร้องไปยัง
กมธ.ว่ า ทำ � ไมนายสุ น ทรถึ ง ได้ รั บ การ
ประกันตัว และขอเรียกร้องให้ทุกคนคืน
สิทธิการประกันตัว ตนไม่อยากเห็นใคร
แม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามต้องไปอยู่ในเรือน
จำ� ในฐานะผู้ที่ยังไม่ถูกพิพากษา
ขณะที่ น ายณั ฐ ชากล่ า วว่ า ทาง
กมธ.จะรับเรื่องไปพิจารณา และในวัน
ที่ 6 ก.ค. กมธ.จะเดินทางไปที่กระทรวง
ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ เพื่อสอบถามถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ต้องขัง
พยายามฆ่าตัวตายในเรือนจำ� ซึ่งยังไม่
ได้รับการชี้แจงจากกรมราชทัณฑ์.

มั่นใจ ‘ลุงป้อม’
พล.อ.ประวิตรจะดูแลรัฐบาลได้ ใช่หรือ
ไม่ พล.อ.ประวิตรไม่ตอบคำ�ถาม ก่อนขึ้น
รถออกจากทำ�เนียบฯ
นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน
ในฐานะผู้ อำ � นวยการพรรค พปชร.
กล่าวกรณี ร.อ.ธรรมนัสมีท่าที ไม่ โหวต
ให้รัฐบาลในการอภิปรายไม่ ไว้วางใจว่า
จริงๆ แล้วทางการเมืองต้องไปถามคนที่
พูด เราเองเป็นฝ่ายที่ โดนกล่าวหา เราก็
ต้องหักล้างข้อกล่าวหา ซึ่ง 10 รัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะชี้แจงอยู่
แล้ ว เป็ น เรื่ อ งของความสวยงามของ
ระบอบประชาธิปไตยในการยื่นอภิปราย
ไม่ ไว้วางใจ และเราก็อยากจะตอบให้
พี่ น้ อ งประชาชนทั้ ง ประเทศได้ ฟั ง ว่ า
นายกฯ และรัฐมนตรีทั้ง 10 คนตอบ
คำ�ถามเคลียร์หรือไม่เคลียร์
“การจะเป็นตัวแทนของประชาชน
สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ จะต้ อ งดู แ ลพี่ น้ อ ง
ประชาชน และตอบให้พ่นี ้องประชาชน
ให้เข้าใจในบริบทที่เราทำ� เราไม่ได้สนใจ
ในสิง่ ทีเ่ ขาจะพูดอะไร อย่างฝ่ายค้านก็จะ
ต้องพูดอย่างนัน้ แต่เขาเป็นฝ่ายค้านหรือ
เปล่า เขาอาจจะครึง่ ๆ เราก็ไม่รวู้ า่ เขาจะ

เป็นอะไร” นายสุชาติกล่าว
ถามว่าจะต้องมีการประสานพูด
คุยหรือไม่ เพราะพรรคเล็กอาจจะคล้อย
ตาม 18 เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทย
ได้ ผอ.พรรค พปชร.กล่ า วว่ า พรรค
เล็กที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ทุกท่านเป็น
หัวหน้าพรรค ทุกท่านมีจุดยืน มีมวลชน
มี ส มาชิ ก ซึ่ ง หั ว หน้ า พรรคเล็ ก ซึ่ ง ร่ ว ม
รัฐบาล ท่านก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มี
เรื่ อ งทุ จ ริ ต ไม่ มี พ รรคเล็ ก ใดที่ จ ะไม่
สนับสนุน แต่ในส่วนของพรรคอื่นที่เขา
ออกมาพูด ก็ให้สื่อมวลชนไปถามเขาว่า
ตรรกะที่เขาคิดหรืออะไรที่เขาคิดก็แล้ว
แต่ แต่ ใ นส่ ว นของตนไม่ เ คยคิ ด ถึ ง ใน
เรื่องตรงนี้ และไม่อยากพูดถึง
“พรรคเล็กทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาล
พล.อ.ประวิตรเป็นแกนนำ�จัดตั้งรัฐบาล
เป็ น ผู้ ที่ ส มานความสั ม พั น ธ์ กั บ พรรค
เล็กทั้งหมดอยู่แล้ว ในส่วนนี้ผมขอถาม
สื่อมวลชนว่า บารมีทางการเมืองของลุง
ป้อม วันนี้ในประเทศไทยหรือพรรคไหน
มีใครเท่าท่าน ผมถามแค่นั้น” ผอ.พรรค
พปชร.กล่าว

เสี่ยเฮ้งมั่นใจ ‘ลุงป้อม’ คุมอยู่

ซักว่า สุดท้ายแล้วเชื่อว่า พล.อ.
ประวิตรจะพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัสได้ นาย
สุชาติกล่าวว่า ดูได้จากวันที่ โหวตร่างงบ
ประมาณรายจ่ายปี 66 ลุงป้อมนัง่ จนวัน
โหวตจบ มีคะแนนออกมา 278 คะแนน
ฝ่ายค้านที่ ไม่เห็นด้วยมีแค่ 194 คะแนน
สิง่ ทีส่ อื่ มวลชนได้เห็นในวันนัน้ เมื่อได้เห็น
ภาพนัน้ แล้ว การชีแ้ จงในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจทุกคนตอบได้อยูแ่ ล้ว
“เราไม่ ไ ด้ ทำ � งานการเมื อ งเพื่ อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เราไม่ได้ทำ�งานการ
เมืองเพื่อเอาความสะใจ ถ้าใครทำ�การ
เมืองเพื่อเอาสะใจ ไม่มีอุดมการณ์ทาง
การเมือง บทลงโทษก็จะเกิดขึ้นในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป” นายสุชาติกล่าว
ด้ า นนายวิ ษ ณุ เครื อ งาม รอง
นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วถึ ง กรณี รั ฐ บาล
พล.อ.ประยุทธ์อยู่ครบเทอมกรอบเวลา
การย้ายพรรคของ ส.ส.จะเป็นอย่างไรว่า
รัฐธรรมนูญเขียนว่า หากมีการยุบสภา
ต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน การ
ย้ายพรรคของ ส.ส.จะเกิดขึ้นภายในช่วง
เวลาประมาณ 1 เดือนถือว่าทัน แต่หาก
สภาอยู่ครบวาระอาจจะไม่ทัน เพราะ
ต้องเลือกตั้งภายใน 45 วัน หากรัฐบาล
จะยุบสภาไม่ได้ดูว่าคนไหนจะย้ายพรรค
หรือไม่ย้ายพรรค เพราะอย่าลืมว่าสภา
ปิดสมัยประชุมวันที่ 28 ก.พ. และจะ
ไม่ มี ก ารประชุ ม อี ก ต่ อ จากนั้ น รั ฐ บาล
จะหมดวาระในเดือน มี.ค. มีเวลาอีกตั้ง
เกือบเดือนที่จะจัดอะไรให้ทัน ตั้งพรรค
ใหม่ยังทันเลย
ถามถึงการเตรียมข้อมูลให้ พล.อ.
ประยุทธ์หากมีคนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาเกี่ยวกับวาระ 8 ปีอย่างไร นาย
วิษณุกล่าวว่า ถ้าใครสงสัยก็สามารถยื่น
ได้เลย เอาเลย ทำ�เลย
วั น เดี ย วกั น ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงาน
ว่ า ในระหว่ า งการประชุ ม สภาผู้ แ ทน
ราษฎร ช่วงหนึ่งปรากฏว่าบริเวณหลัง
ห้ อ งประชุ ม ร.อ.ธรรมนั ส ได้ มี ก ารนั่ ง
ล้อมวงพูดคุยกับ ส.ส.พรรคเล็ก กลุ่ม 16
ซึ่งประกอบด้วย นายพิเชษฐ สถิรชวาล
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
หัวหน้ากลุ่ม 16, นายพีระวิทย์ เรื่อง
ลื อ ดลภาค ส.ส.บั ญ ชี ร ายชื่ อ หั ว หน้ า
พรรคไทรักธรรม, นายสุรทิน พิจารณ์
ส.ส.บั ญ ชี ร ายชื่ อ หั ว หน้ า พรรคประ
ชาธิปไตยใหม่ และนายดํารงค์ พิเดช
ส.ส.บั ญ ชี ร ายชื่ อ พรรครั ก ษ์ ผื น ป่ า
ประเทศไทย โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
นายพีระวิทย์ ได้ โพสต์ภาพถ่ายดัง
กล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ยังคง
อยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ท่าน
หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยได้มาสนทนา
ด้วยกว่าครึ่งชั่วโมง ถึงแนวทางรัฐมนตรี
ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีเร็วๆ นี้...
ติดตามกันต่อไป”
อย่างไรก็ดี นายอานนท์ แสนน่าน
ประจำ�สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มั่นใจว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ
และรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรายสามารถ
ชี้แจงได้อยู่แล้ว เพราะเวทีนี้ ไม่ ใช่เวที
แรกของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาก็ชี้แจงได้
ทุกครั้ง ไม่ได้มีปัญหาอะไร ขณะเดียวกัน
ตลอดการทำ�งานของนายกฯ ไม่มีเรื่อง
การทุจริต นายกฯ เข้ามาแก้ ไขปัญหาให้
ประเทศหลายอย่างมากมาย ซึ่งเชื่อว่า
ประชาชนได้เห็นและเข้าใจการทำ�งาน
ของนายกฯและรัฐบาลที่มีผลงานชัดเจน
รวมถึง ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล และ
อาจจะมีเสียง ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้าน
บางส่ ว นที่ จ ะสนั บ สนุ น นายกฯ และ
รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วย
“ผมมองว่าการที่พรรคเศรษฐกิจ
ไทยจะโหวตให้นายกฯ และรัฐมนตรีที่
ถูกอภิปรายหรือไม่นั้น ก็คงไม่ ใช่เพราะ
เนื้อหาสาระของการอภิปราย แต่อาจจะ
เป็นเพราะมีเรื่องอื่น หรืออาจเป็นเรื่อง
ส่วนตัวของคนบางคนเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่ถ้าเอาเรื่องผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์

ฝีมือแล้ว นายกฯ ไม่เคยน้อยหน้าผู้นำ�
คนอื่น มีแต่จะทำ�มากกว่าด้วยซ้ำ� และ
เก่ ง กว่ า รั ฐ บาลในอดี ต เสี ย อี ก ” นาย
อานนท์กล่าว
นอกจากนี้ เขามั่นใจว่าหลังจาก
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกฯ จะยัง
อยู่ ทำ � งานแก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒ นาให้
กับบ้านเมืองไปจนครบเทอมปีหน้าอย่าง
แน่นอน เช่นเดียวกับที่นายกฯ ได้เคย
ทำ�มาโดยตลอด ไม่เคยทิ้งปัญหาให้กับ
ประชาชน ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสก็เคยเป็น
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ย่อมรู้ดีว่าคน
ที่เป็นรัฐมนตรีต้องทำ�งานเพื่อชาติบ้าน
เมืองอยู่แล้ว ไม่ ใช่เพื่อตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวให้กับใคร
“การอภิปรายในครั้งนี้ ผมหวังว่า
จะอภิปรายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริง อย่า
ได้เอาความรู้สึกส่วนตัว หรือความมีอคติ
หรื อ ใช้ นิ สั ย แบบอั น ธพาลมาใช้ ใ นการ
อภิปรายในสภา ไม่งั้นประชาชนฟังแล้ว
จะมีความรู้สึกเกลียดชัง หมดสิ้นศรัทธา
จากประชาชน อาจจะไม่ ได้กลับเข้ามา
ในสภาอีก” นายอานนท์กล่าว

ซัดบิ๊กตู่บริหาร ศก.ล้มเหลว

ด้ า นพรรคเพื่ อ ไทย (พท.) นาย
วิ ส าร เตชะธี ร าวั ฒ น์ ส.ส.เชี ย งราย
พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การอภิปรายไม่
ไว้ ว างใจครั้ ง นี้ ห ากมองในมุ ม ของฝ่ า ย
รั ฐ บาล ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ที่ จ ะได้ ชี้ แ จง
กับประชาชนที่มีความสงสัยมานานว่า
รัฐบาลทำ�งานจริงหรือไม่ หรือที่ผ่านมา
ไม่ ได้ทำ�งานเลยกลัวตอบไม่ ได้ ในช่วง
นี้บรรดารัฐมนตรีที่มีรายชื่อควรเตรียม
ข้ อ มู ล เพื่ อ ชี้ แ จงฝ่ า ยค้ า น ไม่ ค วรใช้
สำ�นวนโวหารหรือส่งไอ้ห้อยไอ้ โหน โทร
โข่งปากแตรออกมาแถลงรายวัน สร้าง
วาทกรรมด้ อ ยค่ า ฝ่ า ยค้ า นอย่ า งที่ เ ป็ น
อยู่
“เมื่อญัตติไม่เถื่อน เดินหน้าสู่การ
ทำ � หน้ า ที่ข องพรรคฝ่ า ยค้ า นในการจะ
อภิปราย พุง่ เป้าตรงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
เศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ล้มเหลวในการ
แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจของประเทศ ฝ่ายค้าน
มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน ทั้งทางด้านการ
ใช้งบประมาณที่ ไร้ประสิทธิภาพ การแก้
ปัญหาโควิดล้มเหลว รวมทั้งการใช้เงิน
กู้ท่ี ไม่ โปร่งใส ยืนยันว่าหลังอภิปรายมี
รัฐมนตรีในรัฐบาลต้องไปสู้ต่อในชั้นศาล
อย่างแน่นอน” นายวิสารกล่าว
ส.ส.เชียงราย พรรค พท.รายนี้
ระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์มักจะอ้างว่าปัญหา
สงครามทำ � ให้ น้ำ � มั น สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลกระ
ทบกั บ สิ น ค้ า มี ก ารปรั บ ขึ้ น ราคาตาม
มา เงิ น เฟ้ อ สู ง ขึ้ น แต่ ไ ม่ เ คยยอมรั บ
ว่ า ไร้ ค วามสามารถ การกล่ า วอ้ า งดั ง
กล่าวเป็นเพียงการปัดสวะให้พ้นตัว ไม่
ยอมรั บ ผิ ด ชอบ อ้ า งเกิ ด จากรั ฐ บาลที่
ผ่านมา อยากบอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็
คือรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือรัฐบาล คสช.นั่นเอง ผลที่ตามมาคือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้จบจนมาถึงทุกวันนี้
“ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ส่วน
หนึ่ ง มาจากการบริ ห ารแบบเกรงใจ
นายทุ น พล.อ.ประยุ ท ธ์ เ กรงใจเจ้ า สั ว
ไม่ ก ล้ า ที่ จ ะออกมาตรการแก้ ปั ญ หา
หรือตรึงราคาสินค้าเพื่อช่วยประชาชน
ปล่ อ ยให้ พ่ อ ค้ า ปรั บ ราคาสิ น ค้ า ตามใจ
ชอบ แล้วที่บอกว่าเห็นใจผู้ประกอบการ
แต่ ไม่เห็นใจประชาชนใช่หรือไม่ แล้ว
จะมี พล.อ.ประยุ ท ธ์ ต่ อ ไปเพื่ อ อะไร”
ส.ส.เชียงราย พรรค พท.รายนี้ระบุ
ส่วน น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รอง
โฆษกพรรค พท. ออกมาตอบโต้ น.ส.ทิพา
นัน ศิรชิ นะ ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
พาดพิงถึง ส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่เป็นเจ้า
บ้านทีด่ ี ทำ�ให้การลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
ของ พล.อ.ประยุทธ์ ไร้ศักดิ์ศรีว่า ความ
เป็ น จริ ง เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ สายตาชาว
เชียงใหม่แล้ว การที่ พล.อ.ประยุทธ์ลงพืน้
ที่ ไปการปฏิบัติภารกิจ มีคนมาให้กำ�ลัง
ใจหลักสิบ แต่ ใช้ตำ�รวจหลักพัน แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความหวาดกลั ว ต่ อ เสี ย งของ
ประชาชนในพื้นที่ ที่ ไม่ได้ ให้การยอมรับ
ในตัว พล.อ.ประยุทธ์ท่เี ป็นผู้นำ�ประเทศ
มากว่า 8 ปี เรียกได้ว่ามาต้อนรับขับไล่
ตรงกันข้ามกับความนิยมของพรรคเพื่อ
ไทย รวมถึงคะแนนความนิยมในตัวบุคคล
ของพรรคเพื่อไทยนำ�ลิว่
“ผลโพลของนิด้าโพลล่าสุด ประ
ชาชนสนับสนุนให้ น.ส.แพทองธาร ชิน
วัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นนายก
รัฐมนตรีมากที่สุด ที่ 25.28% เพิ่มขึ้น
จากการสำ�รวจครั้งก่อนหน้าที่ 12.53%
เดินทางไปลงพืน้ ทีพ่ บปะพีน่ อ้ งประชาชน
จังหวัดใด ก็มีแต่ประชาชนเข้ามาราย
ล้อมโอบกอด กลายเป็นความหวังครั้ง
ใหม่ของประชาชน แต่คะแนนความนิยม
ในตัว พล.อ.ประยุทธ์ อยูท่ อ่ี นั ดับ 4 อยู่
ที่ 11.68% เท่านัน้ ไปไหนมีแต่คนเอือม
ระอา ทั้งหมดเป็นความจริงที่ น.ส.ทิพา
นันต้องยอมรับให้ ได้ ไม่ใช่เอาแต่ทอ่ งบท
เดิมพูดเหมือนเดิม วนอยู่ในอ่าง หวังด้อย
ค่าพรรคเพื่อไทยไปเรื่อยๆ แต่คงทำ�ไม่

สำ�เร็จ” น.ส.ตรีชฎากล่าว
รองโฆษกพรรค พท.กล่ า วว่ า
ความจริงที่ประชาชนทั้งประเทศรู้ดีมา
ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา หากไม่มีการยึด
อำ � นาจจากรั ฐ บาลยิ่ ง ลั ก ษณ์ ประเทศ
จะไม่ มี ท างเดิ น ทางมาถึ ง ทางตั น ซึ่ ง
เป็นต้นตอที่ทำ�ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
พี่ น้ อ งประชาชนทั้ ง ประเทศต้ อ งรั บ
สภาพเศรษฐกิ จ ติ ด หล่ ม สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เป็นเหตุผลให้ทุกครั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์
เดิ น ทางไปที่ ใ ด ประชาชนดู อ อกว่ า
ควรทำ � อย่ า งไรให้ เ หมาะสมกั บ การที่
พล.อ.ประยุทธ์ ไปเยือน ทำ�อย่างไรก็ได้
อย่ า งนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ เ หนื อ กว่ า ความ
เป็นจริง เหลือเพียง น.ส.ทิพานัน ที่ยัง
คงสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์บริหาร
ประเทศต่ อ โดยที่ ไ ม่ เ คยสนใจความ
ทุ ก ข์ ย ากของประชาชนอยู่ ใ นสภาพ
สะบักสะบอมเพียงใด ประชาชนไม่มีเงิน
ในกระเป๋า คนรวยก็รวยกระจุก คนจน
ก็จนกระจาย จะตายกันหมด เกษตรกร
ทยอยล้มหายตายจากเพราะราคาสินค้า
การเกษตรที่ ต กต่ำ � ชาวนาขายข้ า วได้
แสนถูก แต่ข้าวถุงกลับมีราคาสูงขึ้น ค่า
ปุ๋ ย ยาปราบศั ต รู พื ช และวั ช พื ช แพงขึ้ น
ทวีคูณ น้ำ�มันแพง แก๊สแพง ของแพง
ทั้งแผ่นดิน พล.อ.ประยุทธ์มีแต่ผลงาน
กู้มาแจกให้ประชาชนแบกรับภาระยัน
ลูกหลาน
“พล.อ.ประยุ ท ธ์ พู ด ว่ า ประเทศ
ไทยเป็นรถยนต์คันใหญ่ขับเคลื่อ น 70
ล้ า นคนไปข้ า งหน้ า หวั ง กลายเป็ น
ยานยนต์ แ ห่ ง อนาคต ถ้ า รถคั น นี้ ต าย
หรื อ ต้ อ งหยุ ด คนบนรถก็ ต้ อ งช่ ว ยกั น
เข็ น ไปให้ ไ ด้ แต่ ต อนนี้ ร ถคั น ดั ง กล่ า ว
สภาพผุ พั ง มานานมากแล้ ว คนที่ อ ยู่
บนรถที่ พล.อ.ประยุ ท ธ์ ขั บ นั้ น สาปส่ ง
พล.อ.ประยุ ท ธ์ ใ ห้ เ ดิ น ลงจากรถ เพื่ อ
เปิดทางให้คนที่มีฝีมือมาขับเคลื่อนรถทั้ง
คันให้ ไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น ไม่ ใช่
ทู่ ซี้ ขั บ ต่ อ ทั้ ง ที่ ร ถไปไม่ ไ หว คนไทยทั้ ง
ประเทศเห็นทุกอย่างหมดแล้ว คนที่ยัง
หลับหูหลับตาเชียร์ ให้ พล.อ.ประยุทธ์
บริหารประเทศต่อ มีแต่ น.ส.ทิพานัน
และพรรคพวกเท่านั้น” รองโฆษกพรรค
พท.ระบุ.

ป่วยโควิด
การถอดหน้ า กากตามความสมั ค รใจ
และการเปิดสถานบันเทิง 31 จังหวัด
อย่ า งไรก็ ต าม อั ต ราครองเตี ย งและ
ศักยภาพบุคลากรยังอยู่ ในเกณฑ์ที่รับได้
โดยการครองเตียงในระดับ 2 และ 3
ส่วนใหญ่อยู่ที่ 9.9% มีเพียงบางจังหวัด
ใหญ่ๆ เช่น จ.สมุทรปราการ ที่อัตราการ
ครองเตียงเกิน 20% แต่ไม่ถึง 25%
สำ�หรับผู้เสียชีวิตวันนี้ 14 ราย
เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย งทั้ ง หมด มี ถึ ง 6
รายไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว จึงขอ
ให้ประชาชนที่ยังไม่ ได้รับวัคซีนเข้ามา
รับ ทั้งนี้ หากดูการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น
พบว่าผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีน
เข็มกระตุ้นเพียง 46.5% ยังไม่ถึงเป้า
หมาย 60% ที่วางไว้ และถ้าดูภาพรวม
ของทั้งประเทศ ประชาชนรับวัคซีนเข็ม
กระตุ้นเพียง 42.6% จึงขอให้ประชาชน
เข้ามารับวัคซีนกันมากขึ้น เพราะขณะ
นี้ มี เ พี ย ง 4 จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เข็ ม
กระตุ้นเกินเป้าหมาย 60% ประกอบด้วย
กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ และภูเก็ต
นอกจากนี้ ในส่วนของการถอดหน้ากาก
ศบค.ชุ ด เล็ ก ได้ ติ ด ตามและประเมิ น
สถานการณ์ตลอด ผู้ที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยง
ยังขอให้ ใส่หน้ากากตลอดเวลา และขอ
ให้ประชาชนฟังมาตรการในแต่ละพื้นที่
ที่อาจแตกต่างจากคำ�สั่งในส่วนกลางได้
เมื่อถามว่า เชื้อกลายพันธุ์ BA.4BA.5 ที่มีการพบในปัจจุบัน มีความน่า
กังวลหรือไม่ พญ.อภิสมัยกล่าวว่า กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด ส่วนใหญ่ที่พบเป็นผู้เดินทางมา
จากต่างประเทศ ในประเทศไทยยังพบ
จำ � นวนน้ อ ย สายพั น ธุ์ ห ลั ก ยั ง คงเป็ น
โอมิ ค รอนอยู่ และข้ อ มู ล จากองค์ ก าร
อนามัยโลกยังไม่พบว่าเชื้อดังกล่าวจะรุน
แรงเท่าเดลตา แต่ยังเร็วไปที่จะสรุป ซึ่ง
ในปัจจุบันยังไม่มีการปรับมาตรการอะไร
เพื่อรองรับเชื้อดังกล่าว หากมีการปรับ
เปลี่ยนอย่างไรต้องนำ�เสนอเข้าที่ประชุม
ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 8 ก.ค.
ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.)
จากกรณี ร าชกิ จ จานุ เ บกษาประกาศ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่ อ ง การยกเลิ ก กรณี ที่ มี เ หตุ ส มควร
เกี่ ย วกั บ โรคโควิ ด -19 เพื่ อ รองรั บ การ
เป็ น โรคประจำ � ถิ่ น พ.ศ.2565 โดยให้
มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป
โดยมีเนื้อหาสำ�คัญคือ ยกเลิกประกาศ
สปสช. เรื่อง กำ�หนดกรณีที่มีเหตุสมควร
และอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิ
ได้รับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ลงวันที่
2 มี . ค.2564 และให้ ย กเลิ ก ประกาศ
สปสช. เรื่องกำ�หนดกรณีที่มีเหตุสมควร
และอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิ

ได้รับ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30
ก.ค.2564 ส่งผลให้กระบวนการรักษาผู้
ป่วยโควิด-19 จากยูเซปพลัส เป็นการ
รักษาตามสิทธินั้น
นายสาธิ ต ปิ ตุ เ ตชะ รมช.
สาธารณสุข กล่าวว่า การประกาศให้ผู้
ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาตามสิทธิเดิม
สิ่ ง ที่ จ ะยกเลิ ก คื อ การรั ก ษาในระบบยู
เซปพลัส ที่ให้ประชาชนสามารถรับการ
รักษาและคัดครองใน รพ.รัฐและเอกชน
ให้กลับเข้ารับการรักษาตามสิทธิเดิมของ
ตน ซึ่งการรักษายังฟรีเหมือนเดิม ส่วน
กรณีเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิดในระดับ
วิกฤต สามารถดูแลในระบบยูเซปปกติ
ซึ่งมี 1669 เป็นผู้ประเมิน นอกจากนี้ยัง
มีการยกเลิกระบบการรักษาตัวเองที่บ้าน
(Home Isolation) และ Hospital แต่ยัง
คงเหลือบริการสายด่วน 1330 ไว้ ให้ค�ำ
ปรึกษาแก่ประชาชน รวมถึงประสาน
หาเตียง ทั้งนี้ รัฐบาล ศบค.และ สธ.จะ
ทำ�ความเข้าใจกับประชาชนต่อไป
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ชี้ แ จงว่ า ขณะนี้ สปสช.อยู่
ระหว่ า งการเตรี ย มความพร้ อ มตาม
นโยบายรัฐบาลเพื่อรองรับการเดินหน้า
สู่ โรคประจำ�ถิ่นเช่นกัน โดยจะเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ในวัน
ที่ 4 ก.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่ อ นว่ า ตั้ ง แต่ 1 ก.ค.2565
สปสช.จะลอยแพผู้ป่วยโควิด ซึ่งยืนยัน
ว่าไม่มีการลอยแพผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วย
ยังคงได้รับการรักษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เหมือนเดิม
โดยหลั ง จากนี้ ห ากประชาชนมี
อาการเข้าข่ายว่าจะติดโควิด สามารถ
ขอรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาใกล้
บ้านที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป๋าตัง
หรือใช้บัตรประชาชนไปรับ เพื่อตรวจ
ยื น ยั น ได้ ทั น ที หากผลเป็ น บวกว่ า ติ ด
เชื้ อ กลุ่ ม ที่ มี อ าการไม่ ม ากหรื อ กลุ่ ม สี
เขียวเข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วย
บริการประจำ�ตามสิทธิหรือหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในพื้นที่ตามนโยบาย 30 บาท
รั ก ษาทุ ก ที่ ซึ่ ง จะได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษา
ตามแนวทางเจอแจกจบ ส่วนกรณีกลุ่ม
608 หรือมีอาการรุนแรง จะถูกพิจารณา
ให้พบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา ในส่วน
ของผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาท สปสช.
ดูแลค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งหมดเช่นกัน
หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินตาม
เกณฑ์สีเหลือง-แดง ใช้สิทธิยูเซปพลัส
เข้ า รั ก ษาโรงพยาบาลที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด ได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ในส่วนของ
สายด่วน สปสช.1330 หลังจากวันที่ 1
ก.ค.2565 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำ�เป็น
ต้องโทร.แจ้งแล้ว แต่หากมีข้อสงสัยว่า
จะต้องทำ�อย่างไร โทร.มาสอบถามขั้น
ตอนได้ หรือหากมีอาการแย่ลงจะต้อง
ทำ�อย่างไรต่อ หรือประสานหาเตียงเข้า
รักษาในโรงพยาบาลโทร.มาได้เช่นกัน
นพ.เกี ย รติ ภู มิ วงศ์ ร จิ ต ปลั ด
กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) ยื น ยั น
ว่า สปสช.ไม่ ได้ลอยแพผู้ป่วยโควิด-19
ยืนยันประชาชนไม่มีผลกระทบอะไร ทุก
อย่างเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายใน
(หลังบ้าน) เพียงแต่ต่อไปรัฐบาลไม่ต้อง
ใช้ ง บกลางจั ด การซื้ อ ยาเวชภั ณ ฑ์ แต่
งบบริ ห ารจั ด การส่ ว นนี้ แต่ ท างโรง
พยาบาล (รพ.) จะดำ�เนินการเอง ภาย
ใต้งบประมาณที่ ได้รับจาก สปสช. ซึ่ง
มีเพียงพอ หากเจ็บป่วยอาการรุนแรง
วิกฤตสีแดง ยังสามารถเข้ารับการรักษา
ที่ รพ.ได้ตามปกติ
อย่ า งไรก็ ต าม คาดการณ์ ว่ า
สถานการณ์ โควิด-19 จะอยู่รอบตัวเรา
ไปอีก 1-2 ปี โดยรูปแบบการติดเชื้อจะมี
2 ลักษณะการติดเชื้อ Small Wave แพร่
โรคอย่ า งเร็ ว มี ค นติ ด เชื้ อ จำ � นวนมาก
แต่การระบาดไม่นานจบเร็ว 2 การติด
เชื้อแบบ Slow Wave การติดเชื้อแบบ
ช้าๆ พบคนติดเชื้อไม่มาก แต่กว่าจะยุติ
การติดเชื้อได้ต้องใช้เวลานาน ส่วนการ
เฝ้าระวังโรค สธ. จะดูยอดการรักษาใน
กลุ่มปอดอักเสบเป็นหลัก ซึ่งคาดการณ์
ว่าตัวเลขการติดเชื้อจะอยู่ที่ 1-2 หมื่น
ต่อวัน แต่มั่นใจว่าถึงจะมีการติดเชื้อมาก
แต่ไม่สั่นคลอนต่อระบบสาธารณสุข
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี
กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ระบบสาธารณ
สุ ข มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มสามารถ
รองรั บ ได้ ทั้ ง เตี ย ง แพทย์ ยา และ
เวชภัณฑ์ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
รั ก ษาสุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรง และปฏิ บั ติ
ตามมาตรการ 2U คือ U ที่ 1 Universal
Prevention คือ การป้องกันการติดโรค
การเว้ น ระยะห่ า ง และล้ า งมื อ บ่ อ ยๆ
สวมหน้ า กากอนามั ย เมื่ อ อยู่ ใ นสถานที่
แออัด หากพบมีอาการน่าสงสัย ควร
ตรวจหาเชื้อ และ U ที่ 2 Universal
Vaccination คือขอความร่วมมือให้มา
รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็น
พื้นฐาน และฉีดเข็มกระตุ้นต่อไปทุก 4
เดือน เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกัน.
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